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Možnosti práce s dysfunkčnými väzbami v rodine  
v psychoterapeutickom prístupe podľa Satirovej 

Hana Ščibranyová, Nadežda Feketeová 

 

Virginia Satirová (1916-1988), významná predstaviteľka 
americkej humanistickej psychológie a rodinnej terapie, 
vstúpila do povedomia odbornej verejnosti r. 1964 knihou 
Spoločná terapia celej rodiny (Conjoint Family Therapy). 
V nej prezentovala výhody spoločnej rodinnej terapie pred 
jej individuálnou formou a uplatnila systematický prístup 
v práci s rodinou. Pacient je podľa tohto konceptu prejavom 
chorej rodiny, a preto je potrebné liečiť celú rodinu. Bola 
presvedčená, že pacient je rovnocenný partner a terapeut 
používa svoju osobnosť a odbornosť na to, aby v ňom pre-
budil jeho vlastné zdroje a mechanizmy uzdravenia. 

Satirová tvorivo rozvinula nové modely medziľudských 
vzťahov a účinné metódy vzdelávania, ktorých kľúčovými 
konceptmi sú komunikácia, sebahodnota, sebaúcta. Jej uče-
nie spája praktickosť s duchovným zmyslom života a sme-
ruje k duševnému a telesnému zdraviu, tvorivosti a produk-
tívnosti. Pri vytváraní svojho modelu zužitkovala bohaté 
skúsenosti zo života na farme vo Wisconsine, kde sa narodi-
la, tiež skúsenosti z vykonávania profesie učiteľky na chu-
dobnom predmestí Chicaga i z neskoršej terapeutickej práce 
v detskom domove a v psychiatrickom ústave. Jej klientelu 
tvorili zdanlivo beznádejné prípady, ktoré ostatní terapeuti 
odmietali. 

 

Komunikácia ovplyvňuje vzťahy 
V období, keď Satirová pôsobila v kalifornskom Mental 

Research Institute (Palo Alto, USA) bol jej prístup považo-
vaný za komunikačný. V tom období kládla veľký dôraz na 
interakciu medzi ľuďmi „priamym, otvoreným“ spôsobom. 
Podľa Satirovej sa má komunikácia ku vzťahom ako dýcha-
nie k životu. Ľudia nedokážu nekomunikovať. Prostredníc-
tvom komunikácie sa učíme o svete a kto sme. Po mnoho-
násobných pozorovaniach interakcií v rodinách sformulova-
la určité základné tézy o správaní sa, ktoré sa deje podľa 
vzorcov, ktoré nazvala „záchranné pozície“. Bez ohľadu na 
to, aké drsné alebo ťažké skúsenosti ľudia prežili vo svojich 
pôvodných rodinách, našli spôsob, ako ich zvládať a prežiť. 
Na to, aby poukázala na spôsob, ako ľudia prežívajú v tých-
to vzorcoch, Satirová „sochala“, resp. externalizovala vnú-
tornú skúsenosť členov rodiny. Z tohto základu rozvinula 
tzv. pozície na zvládanie v strese, ktoré označovala ako  
1. zmierovanie, 2. obviňovanie, 3. poučovanie a 4. rušenie 
(únik). Podrobnejší výklad je obsiahnutý v jej knihe známej 

ako „Kniha o rodine“. Pozície na zvládanie sú naučené spô-
soby, ako prežiť v situácii emocionálneho stresu. Nie sú to 
osobnostné kategórie. Väčšina ľudí používa len jednu naj-
častejšiu pozíciu, keď sa ocitne v strese. Mnoho ľudí však 
používa všetky štyri pozície v závislosti od okolností a vzťa-
hov, v ktorých sa ocitnú. Napríklad, určitý človek môže v práci 
„zmierovať“, doma „obviňovať“ a na večierku v spoločnosti 
priateľov „rušiť“. 

Spoločným menovateľom komplikovanej komunikácie 
je vysielanie dvojitých správ, ktoré si vzájomne odporujú - 
ak človek myslí jedno a hovorí druhé, alebo ak sa nezhodu-
jú verbálna a neverbálna forma komunikácie – vyskytujú sa 
v strese, pri ohrození, pri traume - pri nebezpečenstve 
a spúšťajú proces sebazáchovnej ochrany. 

 

Presvedčenia 
Satirová pri práci s rodinami vychádzala z presvedčenia, 

že rodičia robia to najlepšie, čo v danom momente dokážu 
a keby to vedeli lepšie, že by to tak urobili. Pri svojom postu-
pe pri výchove a vzdelávaní svojich detí sa žiaľ vedome alebo 
nevedomky dopúšťajú mnohých chýb. Bola však optimist-
kou, ktorá predpokladala, že zmena je možná vždy. Aj keď 
nie je možná zmena vonkajšia, vnútorná zmena možná je. Pri-
tom potrebujeme rozlíšiť, že nemôžeme zmeniť minulé udalos-
ti, môžeme meniť len ich dopad na človeka v súčasnosti. 

 

Význam primárnej triády pre vývin človeka 
Jedným zo základných konštruktov v Modeli Virginie 

Satirovej je primárna triáda, ktorú tvoria matka, otec a dieťa 
(obr. 1). 

 

Matka   Otec  

 

 

 

Dieťa 

Obrázok 1. Primárna triáda. 
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Keďže zachovanie druhov sa deje podľa triádového vzo-
ru, je hypoteticky dané, že ľudia sú predisponovaní uznať 
koncepciu trojuholníkov/triád a dať vonkajšiu podobu to-
muto vnútornému poznaniu. Primárny trojuholník je prvým 
z radu systémov, ktorého sa stávame súčasťou.  

V porovnaní s inými teoretikmi rodinnej terapie (Bo-
wen, 1958, Minuchin, 1974, Haley, 1962, Aponte, 1976, 
Zuk, 1966, 1971), ktorí venovali pozornosť predovšetkým 
dysfunkčným vlastnostiam trojuholníkov, presunula Virgi-
nia Satirová svoj záujem na primárnu triádu ako vývinový 
zdroj pre rast, učenie, oporu a budovanie zdravej sebaúcty. 
Triádu, ktorá spĺňa tieto podmienky nazýva vyživujúcou - 
výživnou triádou. Vyživujúca triáda poskytuje príležitosť 
a pomáha dieťaťu, aby sa vnímalo oceňované, akceptované 
a schopné a aby prežívalo pozitívne pocity zo seba aj vo 
vzťahu k iným. Primárna triáda je miestom, kde sa dieťa učí 
ako komunikovať a tiež si osvojuje vzorce, ako situácie 
zvládať. Stretáva sa v nej s modelmi, ako zvládať stres, ako 
narábať s vlastnými emóciami, ako vnímať jedinečnosť 
a rovnakosť, tu sa dieťa učí o dôvere, intimite, riskovaní, 
o hraniciach, o približovaní a o vzďaľovaní, o procese za-
čleňovania a vyčleňovania, o kongruencii a nekongruencii.  

Primárna triáda má v sebe potenciál byť zdrojom podpo-
ry. Dieťa na základe svojich skúseností v primárnej triáde sa 
rozhoduje o tom, do akej miery „vyhovuje” svetu a koľko 
môže vložiť dôvery do vzťahov s druhými ľuďmi. Pre Vir-
giniu Satirovú triády jednoducho existujú a považuje ich za 
podstatný zdroj identity ja.  

Výsledkom vyživujúcej triády je celkové ovzdušie vzá-
jomného rešpektovania, úcty, zodpovednosti a spolupráce. 
Odlišnosť sa nevníma ako hrozba, každý člen trojice/triády 
má možnosť slobodne sa prejavovať. Rané vnemy/poznania 
detí, ktoré ešte nevedia hovoriť, sa môžu stať najzákladnej-
šími a najtrvalejšími, preto bývajú rané významy a „správy“ 
také odolné voči zmene. Hoci ich môžu nahradiť nové po-
znania, vnemy prijaté v primárnom trojuholníku v ranom 
vývinovom štádiu majú tendenciu pretrvávať po celý život.  

Po narodení sú pre dieťa najdôležitejšími osobami jeho 
rodičia. Zdravým modelom pre dieťa je, ak mu rodičia spro-
stredkujú, že oni sú si navzájom ako muž a žena najdôleži-
tejšími osobami. Stáva sa však, že uprednostnia dieťa a pre-
stanú budovať zdravý vzťah s partnerom. Dochádza k tomu, 
že dieťa vníma (doplní si význam), že je dôležitejšie ako 
partner jeho rodiča. V primárnej triáde jednou z úloh ženy je 
podporovať dobrý vzťah dieťaťa s mužom – otcom a úlohou 
muža je, aby dieťa malo dobrý vzťah so ženou matkou.  

Nie všetky trojuholníky poskytujú výživnú pôdu pre 
rast, avšak všetky trojuholníky majú v sebe potenciál trans-
formácie, na ktorý sa Satirová zamerala. Od konkrétneho 
primárneho trojuholníka závisí, či to je alebo nie je vyživu-
júca triáda, v ktorej dieťa začne rozvíjať zmysel pre hodnotu 
svojho Ja, aby tento časom kulminoval do koherentnej pred-
stavy vlastného Ja.    

V. Satirová bola presvedčená, že spôsob života človeka 
ovplyvňuje jeho internalizovaná triáda pôvodnej rodiny. 
Každý nosíme v sebe obraz matky, otca, dieťaťa. Keď je 
triáda výživná, vytvoríme si jeden spôsob života, keď nie je 
výživná – môže byť zablokovaná, poprelínaná, príliš vzdia-

lená, vytvoríme si iný spôsob života. Vytvoríme si pravidlá 
o zaobchádzaní s mužmi/ženami a očakávania, ako má 
muž/žena zaobchádzať so ženami/mužmi. Toto Satirová 
majstrovsky rieši procesom rodinnej rekonštrukcie.  

Virginia Satirová vnímala terapiu ako akt liečenia pri-
márneho trojuholníka. Ak sa v terapeutickom procese obja-
via záležitosti, ktoré sa udiali v primárnej triáde a dosiahne 
sa ich porozumenie a prijatie v pôvodnom kontexte, môžu 
prítomnosť skôr osvetliť ako ju zaťažovať. V. Satirová zdô-
razňovala, že klienti si viac pamätajú obrázky, ktoré sú 
ohrozujúce, ako tie, ktoré potvrdzujú život. Obrázky z det-
stva sú ovplyvnené „nedokonalosťou” detskej percepcie 
a jej spracovania a aj „neschopnosťou” používať päť slobôd 
(slobodu vidieť a počuť, cítiť, vysloviť to, čo cítim a čo si 
myslím, požiadať, vykročiť). Klienti veria tomu, čo si pa-
mätajú a nie tomu, čo bolo na začiatku. Terapeut podporuje 
klientov, aby sa napojili na obrázok svojej primárnej triády 
a pátrali po tom, do akej miery bola vyživujúcou. 

Vzhľadom k tomu, že primárny trojuholník je pôvod-
ným zdrojom učenia sa o vzťahoch a poznaniach, ktoré die-
ťa získa o vzťahoch v primárnom trojuholníku, určujú 
v podstatnej miere, ako bude človek vystupovať vo vzťahu 
k sebe, či fungovať v iných dyádach a triádach v inom než 
rodinnom kontexte. Satirová poznamenáva, že „nevyriešené 
problémy primárneho trojuholníka sú neustále prítomné 
v iných triádach. Preto je trojuholník zdrojom transformácie.“ 

 

Primárna triáda a väzby 
Párová – primárna – sekundárna väzba (obr. 2).  

Obrázok 2. Primárna triáda a väzby. 

Podobne ako medzi inými živočíšnymi druhmi, kde sa 
medzi mláďatami a rodičmi rozvinie celoživotné spojenie 
(väzba), aj u ľudí sa utvára trvalé spojenie, ktoré trvá od 
detstva až do smrti. Prvou väzbou (putom), ktorá sa vytvára, 
je puto matka-dieťa, tzv. primárny bonding. Vyžaduje darcu 
spermie ale aj vajíčka a maternice, aby sme sa mohli naro-
diť. Základný vzorec na narodenie tvoria traja, triáda, na 
prežitie dvaja. Spočiatku dieťa nerozlišuje medzi svojím 
a matkiným telom. Ak dieťa nedostane túto starostlivosť 
a výživu, zomiera. Keď vidíme človeka, vieme, že sa puto 
utvorilo, že primárny bonding bol úspešný. Na prvom mies-

Primárna triáda a väzby

párová

sekundárna primárna

MatkaOtec MatkaOtec

DieťaDieťa
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te je spravidla matka. Ak matka zomrie, na toto miesto pri-
chádza iná osoba, napr. otec, súrodenec... Žena, ktorá privá-
dza na svet dieťa, je tomuto vzťahu fyziologicky i psychicky 
otvorená. Dieťa dostáva primárnu väzbu na to, aby prežilo. 

Druhým vzťahom, ktorému sa dieťa učí (ako byť vo sve-
te a vo vzťahu k svetu), je sekundárna väzba medzi otcom 
a dieťaťom. Ak sekundárna väzba dieťaťu chýba, rozvinie 
v sebe niečo a niečo iné mu bude zasa chýbať, k čomu sa 
môže dostať aj dodatočne... 

Je potrebné vedieť a preskúmať, aká bola vývinová väz-
ba. Párový vzťah je formáciou vzťahu dvoch dospelých. 
Musí sa udržiavať a pestovať, darí sa mu tam, kde je emo-
cionálna väzba páru pevná. Ak nefunguje teraz, ťažko môže 
v budúcnosti. Poradie utvárania väzieb je 1. párová väzba  
2. primárna väzba 3. sekundárna väzba. Ak sa tieto vývino-
vé kroky – body neuskutočnia, stávajú sa kritickou udalos-
ťou v živote dieťaťa, ktorá môže vyústiť do rôznych porúch. 

 
Partnerská väzba - párová 

Rodičia sú pred narodením dieťaťa partnermi, ktorí sa 
optimálne stávajú aj životnými partnermi alebo manželmi. 
Pri vzniku ich párového puta sa uplatňuje ich vzájomná ra-
dosť a láska k partnerovi. Prihlasujú sa k výberu svojho 
partnera ako jedinečného a najdôležitejšieho spomedzi 
ostatných jednoznačným vyjadrením „Si môj muž /manžel 
/partner, moja žena /manželka /partnerka“. Prostredníctvom 
lásky si obaja napĺňajú svoje túžby – svoje vlastné individu-
álne i spoločné párové, podporujú svojho partnera - partner-
ku pri napĺňaní partnerových prianí a túžob – poznajú 
a využívajú tzv. mapu lásky (podľa Gottmana) – uvedomujú 
si a pozitívne využívajú to, čo má ich partner /partnerka rád 
/rada. Majú úctu a dôveru k sebe i k druhému, zdieľajú prie-
stor intimity. Ich vzťah obsahuje podporu, priateľstvo, otvo-
renú komunikáciu. Dokážu zvládať každodenné konflikty 
a odlišností, pestujú svoju odolnosť. Podporujú sa vzájomne 
pri rodičovstve. 

 
Primárna väzba – matka - dieťa 

Matka s dieťaťom vytvárajú bio-psycho-socio-spirituál-
nu jednotku. Matka je pre dieťa zdrojom lásky a dôvery, úc-
ty, kontinuity a variability, stability a bezpečia, zdrojom 
podnetov (zrakových, sluchových, čuchových, chuťových, 
tepelných, taktilných, kinestetických, emocionálnych, kog-
nitívnych, zážitkových). Matka napĺňa túžby dieťaťa po 
bezpečí, istote, láske, uznaní, prijatí, začlenení, slobode, 
voľbe, celistvosti, výbere, zmysle, perspektíve, prizýva otca 
dieťaťa, podporuje dieťa a otca a ich väzbu. 

 
Sekundárna väzba dieťa - otec 

Otec sa hlási k svojmu dieťaťu ako k výnimočnej bytosti 
radostným „si moje dieťa“, podporuje matku, spolupracuje 
s ňou, podporuje dieťa – napĺňa jeho túžby, ochraňuje spo-
jenie medzi matkou a dieťaťom. 

Otec je pre dieťa zdrojom lásky, bezpečia a dôvery, kon-
tinuity. Napomáha spolu s matkou separácii dieťaťa od 
matky a pomáha dieťaťu v rozšírenom kontakte so svetom. 

Narušené väzby v primárnom trojuholníku  
Prejavia sa, ak niektoré so zlomových kritických väzob-

ných udalostí nenastanú. 

A. Osoby sú prítomné vo vzťahu, ale dostatočne 
v zmysle zdravej väzby nefungujú. 

B. Osoby chcú, avšak nemôžu, resp. nechcú, alebo ne-
vedia - dočasne ich úlohu suplujú iní - au pair, starí rodičia, 
súrodenci. 

V párovom vzťahu sa môže vytvoriť párová väzba, ktorá 
nie je natoľko robustná, aby dostatočne sýtila potreby oboch 
partnerov. Typickým príkladom môže byť vzťah, keď jeden 
partner vo vzťahu je frustrovaný a nespokojný alebo trpí, 
kým druhý netuší, čo sa s ním deje. 

Dieťa môže prežívať negatívne každý z nasledovných 
variantov partnerskej väzby rodičov: 

a) Dvaja proti svetu. 

b) Dvaja ako jeden. 

c) Dvaja proti sebe. 

d) Dvaja od seba. 

V primárnej a sekundárnej väzbe zlyháva jeden alebo 
obaja rodičia. Matka funguje ako otec a otec ako matka, 
namiesto komplementarity dochádza k súboju rolí, signálov 
a významov. Pri nedostatočne robustnej väzbe dochádza 
k oslabeniu vzťahov - nesplneným očakávaniam a nenapl-
neným túžbam detí - prenos týchto zážitkov siaha až do 
ďalšej generácie. Môže dôjsť aj k ďalšej narušenej väzbe - 
ak si rodič vymení rolu rodiča - s dieťaťom, ak rodič vytvá-
ra koalíciu rodiča s dieťaťom proti druhému rodičovi. 

Prerušenie väzby môže byť z rôznych príčin dočasné 
alebo trvalé, záleží na dopade straty na všetkých v triáde 
a ako sa premieta do starostlivosti o dieťa napr. po rozvode, 
úmrtí, dysfunkcii - násilí telesnom, sexuálnom, pri alkoho-
lizme, workoholizme, spoluzávislosti rodičov - úzkostnosti, 
zranení a agresivite. 

Môže dôjsť aj ku kumulácii záťaže a nárastu napätia 
a ohrozenia: 

- z emocionálneho vyčleňovania (napríklad po narodení 
mladšieho súrodenca môže starší prežívať emocionálny 
otras alebo vzdialenie od rodičov), 

- strát väzby v rámci triád (aj napriek fyzickej prítomnosti),  

- pod vplyvom vonkajších konfliktov rodičov a ich proti-
chodných signálov (napr. jeden z rodičov útočí na dru-
hého a uisťuje dieťa, že sa nemá čoho báť, že je 
v bezpečí),  

- rodičia navodzujú vonkajším konfliktom u dieťaťa vnú-
torne prežívaný psychický konflikt a ohrozujú psychic-
kú celistvosť a stabilitu svojho potomka. 

Zaujímavá je aj rozsiahla štúdia Vincenta Fellitiho zo 
San Diega z r. 1998-2002 o negatívnych a ohrozujúcich det-
ských skúsenostiach (Adverse Childhood Experience, ACE). 
Autor na vzorke 17 421 respondentov priniesol alarmujúce 
zistenia, že negatívne vplyvy v detstve sú viac zastúpené, 
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ako sa pôvodne myslelo, a že môžu mať na dospelých nega-
tívny vplyv na telesné a duševné zdravie aj o päťdesiat ro-
kov po ich vzniku. Najčastejšími traumatizujúcimi dysfun-
kciami v detstve sú:  

1. prebiehajúce fyzické ohrozenie - násilie (zneužívanie), 

2. prebiehajúce emocionálne násilie, 

3. prebiehajúce sexuálne násilie, 

4. príbuzný vo väzbe, 

5. dieťa svedkom násilia na matke, 

6. v rodine sa vyskytujú drogy alebo alkohol, 

7. chronická depresia člena rodiny, 

8. strata biologického rodiča, bez ohľadu na príčinu (úmrtie). 
 

Ukázalo sa, že  

- 50% pacientov bolo vystavených viacerým druhom 
dysfunkcie, 

- 25% - dvom druhom dysfunkcií, 

- 7% - až štyrom druhom dysfunkcie, 

- ohrozujúce a traumatizujúce zážitky v detstve vedú 
k nárastu závislostí - fajčenia, spôsobujúceho OPD - 
obštrukčné pľúcne ochorenie. Pri včasnom výskyte až 
štyroch traumatizujúcich zážitkov (ACE 4) došlo až 
k 390% nárastu oproti KS s ACE 0, pri ACE 4 tiež 
k 240% nárastu hepatitídy oproti KS s ACE 0, 

- po sexuálnom násilí v detstve došlo k 250% nárastu se-
xuálne prenosných ochorení, 

- k 60-70% nárastu užívania drog a liekov a pokusov 
o samovraždu došlo vtedy, keď dospelí nedokázali 
zvládať posttraumatické symptómy z detstva. 

Ako vidieť, narastá úloha psychotraumatológie, psycho-
terapie detí a mládeže a tiež poradenskej starostlivosti. Ne-
vyhnutná je tiež práca na nedokončených záležitostiach 
z detstva u rodičov, aby tieto nekontaminovali výchovné 
kompetencie rodičov voči mladšej generácii. Na rozdiel od 
dospelých, ktorí napĺňajú svoje vlastné potreby a túžby, die-
ťa je závislé na dospelých: dospelí napĺňajú potreby a túžby 
dieťaťa. Je v záujme detí demytologizovať psychoterapeu-
tickú starostlivosť o dospelých. 

 

Úlohy pre poradenstvo a psychoterapiu 
- Nevyriešené problémy trojuholníka sú neustále prítom-

né v iných triádach, preto je trojuholník zdrojom trans-
formácie – tvrdila Satirová už r. 1988, viac ako desať 
rokov pred Fellitiho štúdiou. 

- Terapia je umením liečenia zranení pôvodnej triády. 

- Problémy, ktoré vznikli v primárnom trojuholníku 
možno pochopiť ako terapeutickú výzvu v prítomnosti. 

- Dospelí sú tu pre deti, nie deti pre dospelých. 

- Dieťa sa učí udržať prostredníctvom zážitku stabilitu 
bondingu, aby vydržalo namáhavé situácie a naučilo sa 
samo sebastimulácii, utíšeniu a upokojeniu, ak je odká-
zané načas samo na seba. 

- Kritická udalosť je udalosť v procese utvárania bondin-
gu, nejde o traumatickú udalosť. Ak bonding nenastane 
optimálne, prejaví sa rôznymi poruchami väzby: napr. 
pri poruche primárneho bondingu sú ľudia stuhnutí 
okolo úst, majú problémy s vizuálnym fokusovaním a 
telesným kontaktom, pri narušenom sekundárnom pute 
sú ovplyvnené interakcie s ľuďmi, ktoré si jednotlivec 
vyvinie, možno ich pozorovať cez telesné odpovede. 

Pri klinickej práci s deťmi a adolescentmi sa zameria-
vame na nasledovné okruhy: 

- Kontakt. 

- Definovanie problému - diferencovanie medzi problé-
mom rodičov a problémom dieťaťa, medzi vonkajším 
a vnútorným dopadom problému. 

- Explorácia primárnej triády, dopad triádových proce-
sov: štruktúry, väzieb, vzorcov, strát, blokov, vzťahov 
a komunikácie v rodine, na nesplnené očakávania 
a túžby, ja a zvládanie. 

- Ciele stretnutia a spoločnej práce: problém nie je prob-
lém, ale jeho zvládanie. 

- Kontrakt na zmenu. 

- Terapeutický plán a práca na zmene v určitej fáze práce 
s dieťaťom, s rodičmi, spolu, ukotvenie zmeny. 

- Uzatvorenie. 
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