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Porušíme tradici a místo uvedení předností naší psycho-
terapie, integrované psychoterapie (Knobloch), uvedeme její
nedostatek, který zčásti sdílí s ostatními individuálními psy-
choterapiemi v odhalování a odstraňování sebepodrývajícího
(kontraproduktivního) chování – tedy trampot, které si pa-
cient nevědomky způsobuje sám. Je to jeden z nejdůležitěj-
ších úkolů psychoterapie – a ten nejtěžší. Autorům integ-
rované 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 1. Lobeč, 1961 – od terapeutické k psychoterape-
utické komunitě.

Jejich psychoterapeutické komunity se liší od terapeutic-
kých komunit Maxwella Jonese tím, že jsou malé a s vel-
kými psychoterapeutickými cíli. Kdo takovou komunitu ne-
zná, 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.

Obrázok 2. Z Day House v Kanadě.

Příklad 1

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 nejtoleran-
tnější 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 konfron-
tacích 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 jed-
nomu 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-
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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 individu-
ální 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 psychoana-

lýzy a teorií učení, později behaviorálních terapií. (Knob-
loch studoval jak u Anny Freudové a Melanie Kleinové,
tak u Hans Eysencka, spoluzakladatele behaviorální tera-
pie a také u O.H. Mowrera). Freud popsal sebepodrývající
chování s názvem nutkání k opakování, ale vysvětlil je neus-
pokojivě, jako působení destruktivního pudu.
Integrovaná psychoterapie(Knobloch) vznikla v roce 1942

v Praze, kdy Knobloch přijal Schultz-Henckeho kritiku Fre-
uda 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 psy-
chologie), skupinovém schématu (obr. 5).
Integrovaná psychoterapie integruje elementy psychody-

namické, behaviorální, kognitivně? behaviorální, je interper-
sonální a systémová; používá verbálních a neverbálních tech-
nik, psychodramatu, zejména hraním rolí a původní tech-
niky psychogymnastiky (Knobloch), rozboru snů, expozici
jako je abreakce, relaxace a hypnóza a řady dalších technik.
Knobloch též napsal jednu z prvních českých studií o ro-

dinné 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 metodolo-
gem prof. Jeromem Frankem („systém integrované psycho-
terapie se blíží ideálnímu“) a podobně Erichem Frommem
a dalšími. James O. Prochaska a John.C. Norcross uvádějí
opakovaně v řadě vydání svých Psychoterapeutických sys-
témů: „V Československu vytvářel Ferdinand Knobloch . . .od
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Obrázok 5.

roku 1950 integrovaný přístup . . . Tato integrovaná psychote-
rapie, inspirovaná terapeutickou komunitou, předběhla mnoho
současných přístupů a ukázala směr (foreshadowed) několika
současným psychoterapeutickým principům“.
A doc. MUDr. Hort připomíná: „Hlavní krystalizační plo-

chou naší poválečné psychoterapie bylo psychiatrické oddě-
lení Fakultní polikliniky, vedené docentem Knoblochem. . .“
Na této konferenci velmi kladně zhodnotil integrovanou psy-
choterapii (Knobloch) zejména doc. PhDr. Jiří Kulka. K jeho
poznámce, že v knize Integrovaná psychoterapie v akci
„chybí synergie, teorie katastrof a teorie chaosu“ připomí-
náme, že předmětem nebyla teorie systémů, ale jen pojetí
jedince jako součásti systému společenská skupina a uvedení
pojmu skupinové schéma. Kniha Integrovaná psychoterapie
Knoblocha a Knoblochové vyšla v New Yorku anglicky, dále
pak německy, japonsky a čínsky a brzy vyjde její třetí české
doplněné vydání.
Integrovaná psychoterapie byla vyučována na dvou uni-

versitách – v Praze a ve Vancouveru, na každé z nich po
dvacet let. Kratší dobu byla vyučována na třech universitách
v USA. V komplexním akreditovaném výcvikovém programu
našeho Mezinárodního střediska pro integrovanou psychote-
rapii (Knobloch) a zdravý životní styl ( INCIP) (viz Internet
www.incip.cz). International center for Integrated Psychot-
herapy), graduovaly během 17 let stovky terapeutů a kote-
rapeutů z Čech, Moravy a Slovenska. Integrovaná psycho-
terapie využívá teorie sociální směny (kterou se u nás pod-
robně zabývala Iva Enachescu?Hroncová), rozbor snů hra-
ním rolí, stimuluje tvořivost pacientů technikami, jako jsou,

hudba (opírající se o Knoblochovu interpersonální hypotézu
hudby), hry a humor. Je otevřena všem myšlenkám vedou-
cím k jejímu dalšímu vývoji. Končíme kapkou terapeutic-
kého optimismu ze slovenského vydání Knoblochovy popu-
larizující knížky Neuróza a ty: „Poznali, že osud do značnej
miery je v nich samých a že ho môžu usmerňovať svojimi ru-
kami.“
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