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Pôvodná práca 
 

Psychodynamika, psychobiologie a terapie deprese 

Jan Poněšický 

 

Souhrn 
Psychogenní (neurotická a reaktivní) deprese je označována jako patologická reakce na ztrátu. V čem je de-
prese patologická? Depresivní pacient nechce ztrátu připustit, nechce se s ní smířit, rozloučit se, čímž nedojde 
k opravdovému truchlení, které provází jak afekt zlosti, tak i osmutněni. Často se jedná o hrozbu ztráty, např. 
opuštění, hrozbu ztráty lásky, harmonie, přízně okolí, které budoucí pacient čelí identifikací s očekáváním okolí 
a tím obětováním vlastní autonomie. V posledních letech se setkáváme s jinou dynamikou deprese u pacientů 
orientovaných na výkon v situaci selhání. Autor navrhuje integrativní model psychodynamického a psychobio-
logického pohledu na deprese včetně diferenciální aplikace psychoterapie a farmakoterapie. 

Klíčová slova: deprese, psychodynamika, psychobiologie, závislost, selhání integrace, terapie. 

 

Summary 
From psychogenetic (neorotic or reactiv) point of view is depression defined as a pathologic reaction of loss. 
Why pathologic? Depressiv patient does not accept the separation and therefore repress the agression as well 
as the sadness. More often, it deals about the threat of loss, to be abandoned or rejected, or the loss of harmo-
ny threats. Such patients identify themselfs with expectations of others and sacrifice their autonomy. They be-
come dependent. In the last time we meet another psychodynamics of depression by peaple, who are depen-
dent of the work performance and fail, or who loose their identity. The author proposes an intsgrativ psycho-
dynymic and psychobiologic concept of psychotherapy and pharmacotherapy of depression. 
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Dle WHO trpí dnes 300 000 000 lidí (4%) depresemi, 

v Evropě to činí 10 % obyvatel. Jak je možné, že jsou lidé 
nejčastěji depresivní v nejvyspělejších a nejbohatších ze-
mích? Na psychosociální úrovni lze volně dle Maslowa 
(1977) argumentovat následovně:  

Pakliže jsou uspokojeny basální potřeby, pak vystupují 
se stejnou naléhavostí motivace vyšší, touha po sociální jis-
totě, po hlubokých a spolehlivých vztazích, po lásce a re-
spektu, tedy potřeby, které společnosti s ideologií volného 
trhu, volné soutěže a individualizmu příliš nepodporují. 

U deprese jde o frustraci silné potřeby lásky a harmonie 
ve vztazích, jež se jako červená nit táhne celým životem ja-
ko žízeň, touha po tom, co člověk jako dítě nedostal v dos-
tatečné míře. Zde hraje roli rozpad vícegenerační rodiny, 
stoupající rozvodovost, zaměstnanost žen a společenský vý-
voj k technizaci, racionalitě a individualizmu. 

Prim. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., je emeritním primá-
řem s částečným úvazkem na Psychosomatické klinice MEDIAN 
v Berg-gieshübelu, SRN. Autor je odborným lékařem pro psychi-
atrii a psychosomatiku, cvičným psychoanalytikem i skupinovýn 
terapeutem, supervizorem, vede Balintovské skupiny a přednáší na 
Drážďanském psychoterapeutickém institutu a na PPF a PVŠPS 
v Praze. 

Psychodynamická definice tudíž charakterizuje depresi 
jako zoufalý pokus přimět své okolí k poskytování láskypl-
ného vztahu (včetně pozornosti, porozumění a uznání) ces-
tou vzdání se vlastní autonomie, podřízením se. To je samo-
zřejmě velmi smutná strategie a tragedie lidí, kteří nereagují 
na nejistotu ve vztahu vlastní iniciativou, nýbrž identifikací 
s očekáváním okolí, obětováním vlastních přání, čímž se 
snaží vztahy jistit. 

Tím hůře nese takovýto člověk separaci či skutečnou 
ztrátu, na což navazuje další spíše fenomenologická definice 
deprese coby patologické reakce na ztrátu, která záleží 
v potlačení afektivity. Normální, přirozenou reakcí je smu-
tek, někdy spojen s reaktivní zlostí, obě je u deprese zablo-
kováno. Ale proč je potlačen i proces truchlení, to jest vy-
rovnávání se se smutnou skutečností, že člověk něco či ně-
koho ztratil? Protože to jedinec s výše zmíněnou problema-
tikou nechce připustit, neboť trvá na udržení vztahu, na tom, 
že k opuštění nesmělo a nesmí dojít, odmítá druhého jen tak 
nechat odejít, rozloučit se (dokonce i v případě, že zemřel)  
a tak napětí trvá dál. 

Daleko častějším vyvolávajícím podnětem je pouhá 
hrozba ztráty, či její stálá přítomnost. Tomu se cítí vztahově 
nejistý jedinec tváří v tvář stále vystaven a zároveň bez-
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mocný, nevěří si, že by mohl něco aktivně změnit, spása 
musí přijít zvenčí, což jeho závislost prohlubuje, závislost 
na akceptaci okolím, neboť on sám sebe neakceptuje, nic si 
nedopřává, devalvuje se, někdy se dokonce i nenávidí. Sle-
duje bedlivě jakékoli známky kritiky, nedostatku pozornos-
ti, přehlédnutí či pochvaly někoho jiného – to vše již zna-
mená odmínutí či dokonce hrozbu opuštění, ve skutečnosti 
však potvrzení jeho negativního postoje k sobě samému. 
Přesto trpí pocitem nespravedlnosti: podřizuje se, obětuje se 
pro druhé, a sám má pocit, že dostává daleko méně. Samo-
zřejmě si nemůže dovolit vyjádřit zlost ze zklamání či do-
konce protest. To vše vede k dalšímu aspektu definice de-
prese, totiž že jde o obrácení agrese proti sobě. Tím se ještě 
více napětí stupňuje. Nakonec dojde ke stavu zoufalství a 
vzdání se s pocitem, že je člověk odmítán, protože si oprav-
du žádnou lásku nezaslouží, což v sobě skrývá nebezpečí 
suicidia. (Jistá predispozice pozdějšího vzniku deprese mů-
že vzniknout již u – tehdy naprosto závislého - novorozen-
ce, který křičí, volá maminku, a když nepřijde, tak rezignuje 
- a celá tato zkušenost se zapíše do naší neuronální implicit-
ní emocionální paměti.)  

Tragedie je v tom, že si takovýto člověk nechce připustit 
míru jeho potřebnosti, tj. i závislosti a více méně nevědo-
mého přání mít druhého zcela pro sebe jako dítě, které ne-
dostalo dost vřelého kontaktu a touží po ztracené harmonii  
a jednostranné lásce své maminky, což nedokáže nikdo 
v dospělosti trvale poskytovat. Mentzos (1991) přirovnává 
depresi k sudu beze dna či stále otevřenému kontu. Benedet-
ti (1964) hovoří o Liebessucht – lásce jako droze. Navíc se 
přece jen projeví zlost ze zklamání v podobě výčitek – 
obé okolí spíše odrazuje i tím, že to, co je nabízeno je 
vzhledem k absolutním nárokům nedostatečné. V nepos-
lední řadě ztrácí okolí úctu ke člověku, který se jen pod-
řizuje, takže může tato strategie jistění vztahů závislostí 
a přispůsobením vést paradoxně k jejich ztrátě.  

To byla klasická a dodnes platná teorie psychogenezi 
deprese. V posledních desetiletích se setkávám stále častěji 
s tzv. strukturální etiopatologenezou, kde nejde o výše 
popsaný konflikt mezi závislostí a autonomií, nýbrž o ne-
poměr mezi psychosociální zátěží a dostatečně stabilní, 
kompetentní a flexibilní osobností. Svým způsobem jde též 
o ztrátu dosavadní psychické rovnováhy, kompetencí, o se-
lhání (Hüther, 2009). Zde hrají příčinnou roli nedostatečně 
zvnitřnělé positivní vztahové zkušenosti týkající se sebedů-
věry i důvěry v pomoc, v překonávání překážek, zvládání 
výhry i prohry, zvl. přiznání si vlastní slabosti, výkonost-
ních hranic, tudíž i deficitů ohledně frustrační tolerance. 
Tím snáze může dojít k psychofyzickému zhroucení: stačí 
pomyslet na ztrátu zaměstnání, mobbing či naopak přepra-
cování s častým následkem odcizení vlastní rodiny. Zde se 
často přidružují k depresi tělesné bolesti, bývá diagnostiko-
ván syndrom vyhoření či únavový syndrom. Psychiatři ho-
voří o anhedonické depresi, psychologové o depresi z vy-
čerpání, psychoanalytici poukazují na narcistickou proble-
matiku narušení pozitivního sebeobrazu a sebehodnocení, 
jež se samozřejmě odehrává též ve vztazích. 

Jak vypadá pohled na depresi z neurobiologického  
a neuropsychologického hlediska? Je možno integrovat neu-
robiologické a psychodynamické pojetí? Domnívám se, že 
by stálo za to zkoumat následující dvě hypotézy: 

V prvém případě vitálního ohrožení v situaci opuštění 
a bezmoci dochází na biologické úrovni k aktivaci panické-
ho systému, následně parasympatiku, v mozku k tvorbě  
a vylučování utišujícího hormonu serotoninu, což vede 
v extremním případě ke znehybnění (reflexu smrti, free-
zing). Předpokládá se, že se jedná o evolučně důležitý me-
chanizmus u savců v situaci separace mláděte od ochraňují-
cího rodiče nevzbudit pozornost nebezpečného dravce. U li-
dí je depresivní afekt signálem, resp. apelem na okolí navá-
zat pečující vtzah. 

Trvá-li tento stres, strach z opuštění, a zoufalá snaha mu 
zabránit, končícím na psychologické rovině rezignací spo-
jenou s napětím, úzkostností a nespavostí déle, dochází na 
mozkové úrovni k nedostatečné tvorbě či vyčerpání seroto-
ninových zásob – tak lze vysvětlit působnost antidepresiv 
zvyšujících hladinu serotoninu v mezibuněčném prostoru 
zvl. v okolí nervových synapsí. Psychoterapie by se měla 
soustřeďovat na řešení konfliktů a vytváření vztahů ve kte-
rých je možné najít jak jistotu spolehlivost a láskyplnost, tak 
i svobodu projevu (např. i svobodného vyjádření oněch za-
blokovaných emocí smutku a zlosti). Často jde i o smíření 
se s konfliktovostí lidského žití. Zde dlouhodobě nepomůže 
kognitivně-behaviorální přístup, neboť ke změně neuronál-
ních spojení je nutná intenzivní emocionální korektivní zku-
šenost (Leuzinger-Bohleber, 2010). 

V druhém případě jde o druhou sebezáchovnou moti-
vaci, tendenci po nezávislosti, po poprání se s životem, po 
dobývání, po výkonu. V situaci frustrace dochází na biolo-
gické úrovni k aktivaci systému boje či útěku, osy HHN, 
následně sympatiku, v mozku k tvorbě a vylučování aktivi-
zujícího hormonu dopaminu. 

To by mohlo být příznačné pro onu snahu stále ještě po-
dávat očekávaný výkon, až dojde nakonec k vyčerpání – na 
mozkové úrovni produkce aktivizujícího působku dopaminu 
– vedoucí k subjektivnímu stavu vyhoření, únavě, ke ztrátě 
libida, výkonnosti, koncentrace apod. Zde by měly více 
pomáhat antidepresiva se stimulujícím účinkem, resp. pod-
půrná psychoterapie (např. KBT), soustřeďujíce se na hle-
dání vnitřních rezerv i tvorbu nových kompetencí. 

Podobně rozlišujeTrimborn (2011) ve své poslední knize 
„Narcizmus a melancholie“ dvě různé formy deprese, a to 
v závislosti na rozdílné obranné strategie jak zabránit opa-
kování možnosti traumatu odmítnutí či selhání: jednak iden-
tifikakcí s druhými, tj. snahou po splynutí s ním, podřízením 
se, znovunastolením symbiotického vztahu, či – naopak – 
stáhnutím se ze vztahů, resp. vytvořením iluse nezávislosti, 
autarkie. 

V dosavadních výzkumech nebyly rozlišovány formy 
deprese dle jejich etiopatogeneze, a tak nepřekvapí, že se 
např. jednou prokázalo, že úspěšná psychoterapeutická léč-
ba vedla ke zvýšení původně sníženého metabolizmu 
v prefrontální kůře mozkové a v jiných výzkumech byl pro-
kázán pravý opak (Navarro et al., 2002, Brody et al., 2001). 
Podobný problém vzniká při vyhodnocování reakcí 
v průběhu léčby na určité situace (obrázky s textem), sníma-
né prostřednictvím fMRI (Leuzinger-Bohleber et al., 2010). 
Tak reaguje např. určitý areál mozku intenzivně na expozici 
opuštěné ženy jen u některého typu deprese, pravděpodobně 
tam, kde se jedná o chronický strach z opuštění, tam bude i 
patrný rozdíl před a po terapii. 
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K tomu je třeba dodat, že dosavadní trend, ovlivněný 
americkým pragmatizmem, nechává etiopatogenezi stranou 
takže MKN rozlišuje jen lehkou, střední a těžkou depresi. 

Samozřejmě se nevyhýbám možnosti, že by mohl exis-
tovat i jiný typ psychodynamiky deprese. Též v neuro-
biologických studiích se začíná prosazovat multifaktoriální 
pojetí, vyúsťující do depresivní symptomatologie. Jde o to, 
že se může jednat o rozdílné etiopatogeneze, které by se 
neměly směšovat. Výsledný symptom, depresi, není možno 
vydávat za nozologickou jednotku tak jako není správné lé-
čit horečku dle její intenzity – což se též děje – podstatné je 
se soustředit na nemoc, jež k ní vedla. Jedná se o nutnost 
vypracování integrovaného psychodynamického a neurobio-
logického (psychiatrického) modelu, tudíž i o synergii psy-
cho- a farmakoterapie. 

Dovolím si závěrem malý výlet do filozofické antropo-
logie: Jak filozof Martin Heidegger (2004) tak i neopsycho-
analytik Erich Fromm (1967) charakterizují lidské bytí vr-
žeností do světa, Fromm hovoří o vrženosti do svobody, bez 
instinktivního sepjetí s přírodou. Touto ztrátou zakotvenosti 
jsme postiženi všichni a reaktivně hledáme opět jistotu, 
v lidských společenstvích jistotu ve vztazích. Kromě toho se 
opakovaně prokazuje, že zkušenost spolehlivého vztahu 
chrání člověka před psychofyzickou dekompenzací. 

V současnosti se setkáváme v psychoterapeutických za-
řízeních s novým typem člověka, který hledá kontakt, spo-
jení skrze facebook, twitter, mobil, skype, je stále on-line, 
avšak vyhýbá se opravdovému spojení, závaznému vztahu, 
který by mohl omezit jeho autonomii a pocit svobody. 
V dnešní postmoderní době nejrůznějších kultur v globa-
lizovaném světě se zdá, že již nelze říci jaký je správný či 
mylný pohled na současnou, ale i minulou a budoucí realitu, 
na to co je pravda a co lež, co je zdravé a co nezdravé, co je 
umění a co kýč – vše je možné, vše je jen subjektivním ná-
zorem, na který má každý právo. Nikdo nemá nikomu co 
kázat, není třeba se ničemu a nikomu podřizovat, či se zod-
povídat. S tímto znejistěním se moderní člověk postupně 
identifikuje tak, že ho positivně přeetiketuje. Desorientace 
již neznamená absenci jistoty, kterou člověk trpí, nýbrž 
umožňuje naprostou egocentričnost a otvírá možnost se 
chovat v každé situaci jinak, jde o identifikaci s libovůlí. 
Tomuto postoji napomáhá i tvrzení neuropsychologů, že 
žádné já neexistuje, naše osobnost je pouhý konstrukt, který 
si o sobě vytváříme na základě vnímání vlastního těla, 
vlastních zkušeností i zpětných vazeb od okolí. Není třeba 
se zabývat jakostí svého charakteru, není nutno mít vlastní 
názor, na všechno jsou příručky, manuály a normy chování 
(i oblékání) té skupiny (elity), do které chci patřit. Vše musí 
být positivní. Největším nepřítelem je dlouhá chvíle. 

Přesto mnozí z těchto jedinců přichází k terapeutovi 
s pocitem prázdna, s tím že něco podstatného chybí, totiž 
prožitek vlastní identity (Poněšický, 2004), která teprve 
umožňuje uspokojující (celoobjektní) vztahy (Poněšický, 
2011) s intenzivními emocemi, a tím i pocit životnosti  
a smysluplnosti vlastního života – právě psychoterapie je 
též charakterizována jako proces znovuzískávání vitality. 
Jde v tomto případě o nový typ deprese, charakterizovaný 
povrchnímí vztahy a ztrátou, resp. absencí sama sebe? Od-
pověď na tuto otázku může přinést jen budoucí vývoj. 

Lze dospět srovnáním oněch tří variant k nějakému spo-
lečnému principu vzniku deprese? Domnívám se, že se ve 
všech případech jedná o dekompenzaci určité intrapsychic-
ké a interpersonální homeostázy (ztráta pocitu být milová-
níhodný, vlastní sebeceny, vůbec positivního vztahu k sobě 
ztráta opory, jistoty, uznání), a to tím spíše, čím je tato ho-
meostáza labilnější a jednostranější (krátkozraká, nerealis-
tická a hlavně závislá na okolí). Pakliže „vsadím“ jen na 
harmonii, dominanci, výkon, obdiv, hladkou přispůsobivost 
apod., tak je moje psychická rovnováha pravděpodobněji 
ohrožena zevní situací nežli tehdy, když připustím i mož-
nost opaku: konfliktovost, odmítnutí, slabost, prohru či exis-
tenciální (dospělou) závislost na mém okolí, zvláště na li-
dech na kterých mi záleží. 

 

Předneseno na II. mezinárodním kongresu na téma Léčba v psy-
chiatrii, který pořádala Česká psychiatrická společnost, Ostrava  
10 – 13.10 2013. 
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