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Porušíme tradici a místo uvedení předností naší psychoterapie, integrované psychoterapie (Knobloch), uvedeme její
nedostatek, který zčásti sdílí s ostatními individuálními psychoterapiemi v odhalování a odstraňování sebepodrývajícího
(kontraproduktivního) chování – tedy trampot, které si pacient nevědomky způsobuje sám. Je to jeden z nejdůležitějších úkolů psychoterapie – a ten nejtěžší. Autorům integrované psychoterapie otevřely oči jejich psychoterapeutické
komunity, zejména v Lobči a v Day House na University of
British Columbia ve Vancouveru v Kanadě (obr. 1, 2, 3).

Obrázok 2. Z Day House v Kanadě.

Příklad 1

Obrázok 1. Lobeč, 1961 – od terapeutické k psychoterapeutické komunitě.
Jejich psychoterapeutické komunity se liší od terapeutických komunit Maxwella Jonese tím, že jsou malé a s velkými psychoterapeutickými cíli. Kdo takovou komunitu nezná, žije, jako kdysi její autoři, v ráji iluzí o tom, jak mnoho
toho víme jako individuální terapeuti. V knoblochovských
komunitách se spolupacienti dozvěděli za pár dnů tolik, co
oni se, jako indviduální terapeuti, dozvěděli za měsíce léčby,
jestli vůbec.

Jan, mladý vzdělaný muž, pacient v Lobči, si stěžuje, že
ztrácí jedno zaměstnání za druhým a viní z toho zlé šéfy. Ve
skutečnosti jde o bludný kruh dle Schultz-Henckeho (nebo
přesněji, jak Schultz-Hencke říká, jde o stoupající spirálu):
1. Jan přenáší na šéfy (generalizace) vztah s údajně zlým
otcem. Očekává totéž od šéfů a provokuje. 2. I nejtolerantnější šéf reaguje na jeho provokace. 3. Jan si mylně potvrdí
svou hypotézu o šéfech. V Lobči se Jan dostal do konﬂiktu se
spolupacientem, který měl funkci pracovního koordinátora.
Tvrdošíjně popíral svůj podíl, a až po opakovaných konfrontacích s komunitou nahlédl.

Příklad 2
Hana je depresivní – ztratila přítele a s ním i své úspory.
A není to poprvé. „Všichni muži jsou darebáci!“, říkala. Ano,
všichni ti, k nimž je přitahována. I v Lobči ji to táhne k jednomu z nich. Skupina ji o tom přesvědčuje, ale po dlouhou
dobu marně. Hana jednou ve zlosti odejde plačky ze skupiny.
Díky trpělivosti skupiny a analýze událostí jejího předcho-

52

PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 17, 2010, č. 1

zího života, konečně pochopí. „Jsem k nim přitahována jako
muška ke světlu“, říká.
Výhody psychoterapeutické komunity potvrzuje výzkum
s užitím Knoblochova dotazníku sebepodrývajícího chování
(selfdefeating behavior), SELFDEF – 10517 pacientů v Day
House vyplnilo dotazník před a po léčení a totéž učinily jejich
signiﬁkatní osoby. Rozdíl, před léčbou a po léčbě, je vysoce
signiﬁkatní. Naproti tomu v individuální terapii dotazníkové
zlepšení nedosáhlo významnosti (signiﬁkance) (obr. 4).

Obrázok 3. Day House v Kanadě, Reserved for Ferdo.
To vše nás, individuální terapeuty, učí skromnosti. Jak
tedy odhalit a změnit sebepodrývající chování v individuální terapii? Známe jen jediné řešení (snad jednou pomůže
virtuální realita), a to jen dílčí: Zavést do terapie další osoby.
Na to se integrovaná psychoterapie (Knobloch) soustřeďuje
a techniku neustále zlepšuje. Individuální psychoterapie se
tak stává zvláštním druhem terapie rodinné a skupinové.
Integrovaná psychoterapie (Knobloch) vyšla z psychoanalýzy a teorií učení, později behaviorálních terapií. (Knobloch studoval jak u Anny Freudové a Melanie Kleinové,
tak u Hans Eysencka, spoluzakladatele behaviorální terapie a také u O.H. Mowrera). Freud popsal sebepodrývající
chování s názvem nutkání k opakování, ale vysvětlil je neuspokojivě, jako působení destruktivního pudu.
Integrovaná psychoterapie(Knobloch) vznikla v roce 1942
v Praze, kdy Knobloch přijal Schultz-Henckeho kritiku Freuda a nahradil Freudův destruktivní pud interpersonálním
bludným kruhem (přesněji stoupající spirálou), jak jsme jej
popsali u Jana a Hany.Tedy nikoliv Freudův systém jedné
osoby, ale systém skupiny! K tomuto systémovému myšlení
pomohla Knoblochovi v roce 1942 kniha Phillipa Franka

Obrázok 4.
o kauzalitě a systémech (Phillip Frank vystřídal na pražské
Karlově universitě Alberta Einsteina, který ho jako svého
nástupce navrhl). Proces přibrání dalších osob má vodítko
v teoretickém základu (k němuž přispěla též evoluční psychologie), skupinovém schématu (obr. 5).
Integrovaná psychoterapie integruje elementy psychodynamické, behaviorální, kognitivně? behaviorální, je interpersonální a systémová; používá verbálních a neverbálních technik, psychodramatu, zejména hraním rolí a původní techniky psychogymnastiky (Knobloch), rozboru snů, expozici
jako je abreakce, relaxace a hypnóza a řady dalších technik.
Knobloch též napsal jednu z prvních českých studií o rodinné terapii, kterou Elderkin Bell, často označovaný jako
otec rodinné psychoterapie, označil za pionýrskou (Knobloch
a Šefrnová, 1954). Integrovaná psychoterapie (Knobloch)
byla oceněna v USA z různých stran, například metodologem prof. Jeromem Frankem („systém integrované psychoterapie se blíží ideálnímu“) a podobně Erichem Frommem
a dalšími. James O. Prochaska a John.C. Norcross uvádějí
opakovaně v řadě vydání svých Psychoterapeutických systémů: „V Československu vytvářel Ferdinand Knobloch . . .od
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hudba (opírající se o Knoblochovu interpersonální hypotézu
hudby), hry a humor. Je otevřena všem myšlenkám vedoucím k jejímu dalšímu vývoji. Končíme kapkou terapeutického optimismu ze slovenského vydání Knoblochovy popularizující knížky Neuróza a ty: „Poznali, že osud do značnej
miery je v nich samých a že ho môžu usmerňovať svojimi rukami.“
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