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Psychoterapia

Systémová teorie osobnosti pro psychoterapii

J. Kulka

System theory of personality for psychotherapy

Souhrn

Autor podává návrh na systémovou teorii osobnosti, která rozlišuje čtyři integrační úrovně (intrafunkční,
interfunkční, suprafunkční a superfunkční) a čtyři osobnostní subsystémy (motivační, výkonový, egotický
a charakterový). Není náhodou, že čtyři základní historické psychoterapeutické směry (analytický, beha-
viorální, humanistický a systemický/rodinný) se přednostně vztahují k jednomu ze čtyř zde vymezených
osobnostních subsystémů.

Klíčová slova: Já, potřeba, aktivita, univerzální struktura osobnosti, motivační subsystém, výkonový sub-
systém, egotický subsystém, charakterový subsystém, intrafunkční integrace, interfunkční integrace, supra-
funkční integrace, superfunkční integrace, diagnostický minimalismus.

Summary

The author presents a suggestion of a system theory of personality which distinguishes four levels of integra-
tion (intrafunctional, interfunctional, suprafunctional and superfunctional) and four personality subsystems
(motivational, executive, egotic and character). It is not by chance that four basic historic psychotherapeutic
systems (analytical, behavioral, humanistic and systemic/family) preferentially refer to one of the four above
mentioned personality subsystems.

Key words: Ego/Self, drive/need, activity, universal structure of personality, motivational subsystem, exe-
cutive subsystem, egotic subsystem, subsystem of character, intrafunctional integration, interfunctional in-
tegration, suprafunctional integration, superfunctional integration, diagnostic minimalism.

Bez teorie osobnosti se neobejde žádný psychoterape-
utický směr, který si dělá nároky na komplexní přístup ke
klientovi. Přinejmenším implicitně je obsažena v každém
psychoterapeutickém systému, jak – ponejvíce explicitně –
ukázali J.O. Prochaska a J.C. Norcross (1999). Avšak co
směr či metoda, to jiná koncepce či teorie osobnosti. Ovšem
ani psychologie osobnosti neskýtá právě uspokojivý obraz,
byť existuje již mnoho parciálních poznatků (Smékal, 2002,
ze zahraničních např. Arndt, 1974, Englerová, 1985, Monte,
1995, Hall a spol., 1997, Drapel, 2003, Pervin, 2005). K dis-
pozici máme řadu teorií a koncepcí.
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I. Karteziánský obrat v personologii

Psychologie, psychiatrie i psychoterapie zatím postrádají
jednotný pohled na osobnost. U nás to názorně dokládá,
jinak přínosná, klinicko-teoretická práce J. Praška a kol.
(2003), která je z hlediska personologie postavena na zjedno-
dušeném pohledu, jenž u osobnosti identifikuje jako základní
složky pouze temperament a charakter, přičemž opomíjí tak
důležité osobnostní složky, jako jsou schopnosti a motivace,
resp. zaměření (které nejsou o nic méně bazální). Navíc tem-
perament nelze považovat pouze za vrozenou dispozici a cha-
rakter není tvořen jen získanými vlastnostmi, jak zmínění
autoři píšou. Možná, že ještě nenastal čas na tak ambiciózní
počin, jako je jednotná teorie osobnosti. Protože to však ne-
víme, můžeme se pokusit o analogii karteziánského obratu
právě v této oblasti.
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Descartes napsal ve svých Úvahách o první filozofii:
”
Je

však nějaký podvodník, nejvýš mocný a nejvýš chytrý, který
mne úmyslně a neustále klame. Nepochybně tedy také exis-
tuji já, jestliže mne klame. A třeba mě klame, pokud může,
přece nikdy nezpůsobí, abych nebyl nic, pokud si budu mys-
let, že jsem něco. A tak . . . musím nakonec stanovit, že
kdykoli pronáším nebo svým duchem chápu větu: Já jsem,
já existuji ! – je vždy nutně pravdivá.“ (Filozofický slovník,
1985).

Na základě metodické skepse dospěl Descartes k raci-
onalismu, který je jedním z pilířů moderní vědy (dnes ov-
šem víme, že právě jen jedním, Peseschkian, 1983). Vědecké
myšlení současnosti se díky posledním poznatkům mikro-
a makrosvěta posunulo za hranice tzv. zdravého rozumu
(Greene, 2006). Pochybuje se o fenomenálních samozřejmos-
tech naší každodenní zkušenosti, jako jsou prostor a čas,
a nutným pendantem

”
racionalismu“ se stává svého druhu

”
iracionalismus“ (viz popsanou změnu paradigmatu, resp.
metaparadigmatu vědy u Grofa (1992), jenž uvažuje o trans-
personálních jevech a zkušenostech.). Ve fyzice a kosmologii
se dnes uvažuje o empiricky těžko pochopitelných zákonech
kvantového uspořádání světa, o nelokálnosti vesmíru, o kos-
mických superstrunách atd. A není důvodu, proč by měl mít
zdravý rozum výhradní právo také ve vědách o člověku, což
je nepochybně těžká rána pro chápající (verstehende) pří-
stupy.

Ve světle posledních výdobytků vědy je zajímavá otázka,
zda existuje vůbec něco nepochybného. V personologii by to
za 70 let její existence (viz zakladatelské práce Allport, 1937
a Murray, 1938) mohlo být několik málo pojmů – individu-
ální (neopakovatelný) celek osobnosti, organizace, integrace,
struktura a funkce, adaptace a seberealizace. Mohli bychom
přidat ještě další, ale raději si povšimněme, že tyto a po-
dobné konstrukty jsou značně abstraktní. Je to jejich vý-
hodou i nevýhodou. Uvedený rozpor lze lapidárně vyjádřit
známou metodologickou maximou, že čím více se vědecké
pojmy blíží vysoké abstrakci a matematické přesnosti, tím
menší je jejich reálný obsah, neboli tím více se vzdalují od
empirické skutečnosti.

Logická jednoduchost, nerozpornost a matematická ele-
gance jsou však přece jen natolik efektivní a atraktivní, že
jsou ve vědě využívány všude, kde to jen lze. Jedno z posled-
ních nepřekonaných metodologických paradigmat předsta-
vuje systémový přístup vycházející z obecné teorie systémů.
S. Grof (1992) jej zhodnotil slovy:

”
Systémová teorie umož-

nila zformulovat novou definici mysli a myšlenkových funkcí.
Ukázala totiž, že každý soubor částí a složek, který vykazuje
dostatečnou složitost příčinných okruhů a vhodné energe-
tické vztahy, bude vykazovat i mentální charakteristiky –
bude reagovat na změny, bude jistým způsobem zpracová-
vat informaci a bude mít tendenci k seberegulaci.“ Také ve
slovenské literatuře se objevila před dvaceti lety na českoslo-
venské poměry průkopnická práce J. Pogádyho a A. Nociara
(1986), v níž je zejména využita Royceova multifaktorově-
systémová teorie osobnosti a Thorneova integrativní psycho-
logie.

Začali jsme poněkud zeširoka, neboť je s podivem, jak
relativně málo byla systémová metodologie využita právě
v personologii a jak dlouho jsme museli čekat na nové me-
taparadigma. Pokusíme se proto využít metodického skep-
ticismu a systémového myšlení pro náčrt obecně přijatelné
teorie osobnosti, která by navíc mohla mít praktický dopad
v různých psychopatologických a psychoterapeutických mo-
delech.

II. Výchozí paradigma

René Descartes vyšel ve svých filozofických úvahách od po-
chybnosti k faktu myšlení, který nakonec postuloval lidskou
existenci (cogito, ergo sum). My vyjdeme od předpokladu,
že nevíme, co je to osobnost, že vůbec ani nevíme, zda
opravdu existuje. Intuitivně se však domníváme, že je to ja-
kási živá organizace, která existuje v systémových vazbách
se svým okolím (prostředí). Je nepochybné, že taková orga-
nizace musí – aby žila – splňovat určité podmínky, které by
přesně mohla definovat alespoň biologie. Tyto podmínky je
možno reformulovat jako POTŘEBY (viz potřeba kyslíku,
látkové výměny atd.). Každá potřeba má ex definitione svůj
předmět a v tomto ohledu ji lze vymezit jako určitý nedos-
tatek nebo naopak nadbytek něčeho v organismu. Aby byla
potřeba uspokojena, musí se odehrát AKTIVITA jejího no-
sitele, v jejímž rámci je dosaženo kýženého cíle (=předmět
potřeby). Tak dospíváme nevelkým skokem k sentenci v kar-
teziánském stylu: Potřebuji, tedy konám. Schématicky ji vy-
jádříme následujícím způsobem

POTŘEBA – AKTIVITA – CÍL.

Uvedené schéma (PAC) lze položit také do základů perso-
nologie, aniž se musíme obávat biologického redukcionismu
anebo jiných námitek (např. kritiky reifikace), neboť důle-
žité bude především, CO se stane předmětem potřeby oné
zatím neznámé živé organizace.
Život můžeme z hlediska systémové organizace hierarchi-

zovat do několika úrovní počínaje buňkou, přes organismus
až ke společenstvím organismů. Společenství lidských orga-
nismů vytváří novou, supranaturální realitu, kterou známe
jako společnost a kulturu. To poněkud komplikuje předmět
vědeckého bádání, neboť lidský jedinec získává v interakci
s jinými dvojí podstatu – přírodní a společenskou, díky če-
muž se pak komplikuje také úhrn jeho potřeb, kdy je nutno
vedle biologických zkoumat také potřeby sociální. Zmíněnou

”
ontologickou konfuzi“ může překlenout právě jen systémový
přístup, jehož vůbec nemusí zajímat psychofyzický problém,
ze kterého se v minulosti stal neřešitelný rébus.
Povšimněme si dále, že Descartes obrátil filozofickou po-

zornost nejen k naší existenci, ale také k tomu, že je
”
někdo“,

kdo myslí, a že tento subjekt si uvědomuje sebe sama.
Vědomí Já se tak stává sebeuvědomujícím nositelem akti-
vity. J. Piaget (1971) to kdysi vyjádřil velmi výstižně, když
napsal, že Já je

”
centrem fungování“. Fakt, že si člověk

uvědomuje sebe sama, je triviální a naprosto intuitivní, takže
není těžké postavit jej do středu osobnosti, i když víme, že
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je člověk/osobnost nejen nositelem vědomí, nýbrž také ne-
vědomí.
Další úvahou dospíváme k tomu, že Já má potřeby a je

původcem aktivity. Vyjádříme to v následujícím schématu
(obr. 1).

Obrázek 1. Já má potřeby a je původcem aktivity

Nyní se již nenacházíme daleko od návrhu přijmout toto
schéma za základ univerzální teorie osobnosti. Osobnost je
systémem a strukturu každého systému tvoří vztahy mezi
jeho prvky a složkami (subsystémy). Některé systémy mají
hierarchickou stavbu. Také osobnostní systém je jasně hie-
rarchicky stavěný (J. Pogády, A. Nociar 1986) a jde jen o to,
kterou jeho složku umístíme na samotný vrchol. Lze snadno
nahlédnout, že u osobnosti je to sebevědomé Já. Tedy nej-
vyšší organizační složkou osobnosti bude Já, a protože se
k této instanci vztahuje řada strukturních a funkčních kore-
látů, je vhodné hovořit o jáském subsystému. Také potřeby
a aktivity se přirozeně integrují do subsystémů, takže dospí-
váme ke třem základním osobnostním složkám, jež byly již
dříve nazvány egotická, motivační a výkonová (Kulka, 1987).
Je nutno podotknout, že navržená systémová strukturace

poukazuje k vyšší hierarchické úrovni osobnosti než napří-
klad teorie Royceova týmu (Royce a Powell, 1981), kde je
rozlišeno šest podsystémových celků: senzorický, kognitivní,
afektivní, hodnotový, stylový a motorický systém (Royce,
1973). U Roycea především chybí vyčlenění egotického sub-
systému a vyšších osobnostních instancí. Uvedené podsys-
témy jsou sice hierarchicky uspořádány a skládají se z něko-
lika úrovní, avšak nakonec ústí do

”
kognitivně-afektivní rov-

nováhy“. Byť lze souhlasit s identifikací těchto podsystémů,
z hlediska naší systémové koncepce zůstává taková integrace
na nižší hierarchické úrovni – uvedené podsystémy jsou to-
tiž
”
služebné“ ve vztahu k Já (egotický subsystém). Také

motivační a výkonový subsystém jsou lokalizovány nejméně
o jednu úroveň výše a zmíněné funkční systémy mu taktéž
slouží.
J. Pogády a A.Nociar (1986) citují v závěru popisu Roy-

ceovy teorie dvě Allportovy otázky týkající se integrativní
jednoty osobnostního systému:

”
Co způsobuje jednotné fun-

gování systému v každé osobě ? Co způsobuje, že systém je
soudržný v kterékoli podobě ?“ To jsou ony neuralgické body,
kdy – dle našeho názoru – nelze vystačit pouze s úvahami
o integraci senzorických, kognitivních, afektivních, hodno-
tících a motorických systémů, ale je třeba posunout se co
nejvýše v osobnostní hierarchii. A co může být výše, nežli

Já jako sebe sama si uvědomující konkrétní individuum?
Nyní opomíjíme spirituální kontexty tohoto problému, které
zahrnují otázky transcendence a vyšších duchovních realit,
a také neuvažujeme patologické formy rozštěpu osobnosti
a podobně.
Odpověď na Allportovu otázku nacházíme v hierarchic-

kém uspořádání faktorů osobní celistvosti, který svého času
předložili F.C. Thorne a P.E. Nathan (1970, cit. podle Po-
gádyho a Nociara, 1986). Tito autoři uvádějí deset integrač-
ních úrovní: somatické podpůrné funkce – autonomní ner-
vový systém – psychofyziologické podpůrné funkce – vědomí
– afektivní ladění – nosné psychické funkce – výkonné fun-
kce Já – vztah ke světu – celkový průběh života – vrcholné
tvořivé momenty v lidském životě.

III. Univerzální struktura osobnosti

Jak patrno, základy systémového přístupu k osobnosti byly
položeny již v 60.–80. letech minulého století. Stále však
chybí jednoduché systémové uchopení osobnosti jako hierar-
chicky integrovaného celku. Právě o to se snažíme v tomto
příspěvku.
Už jsme pojednali o egotické, motivační a výkonové

substruktuře, jež se projevují jako sebevědomí, sebepro-
sazení, touha, chtění, temperament, schopnosti a tak po-
dobně. U osobnostní organizace však potřebujeme uvažo-
vat ještě takové vlastnosti, které ji budou charakterizovat
jako celek. Souhrn (nikoli aditivní, jako spíše multiplika-
tivní) těchto individuálně-globálních vlastností nazveme cha-
rakter. Jednoduchým příkladech charakterové vlastnosti je
třeba

”
pracovitost“. Je-li někdo pracovitý, znamená to, že

je k (určité) práci motivován, že má pro ni schopnosti a je
tedy s to ji provádět na uspokojivé úrovni a konečně se v ní
seberealizuje, resp. daná pracovní aktivita je projevem jeho
jáství.
Z uvedeného příkladu je patrné, že charakterové dispozice,

globální osobnostní predikáty, nejen reprezentují osobnost
jako celek, nýbrž i procházejí – ne vždy nutně a ne každý
predikát – napříč či lépe řečeno diagonálně (ve vztahu k hie-
rarchickému strukturování tří výše zmíněných subsystémů)
celou osobnostní strukturou. Není tedy náhodou, že v mi-
nulosti se samostatně rozvíjely tzv. charakterologie, jež byly
namnoze pochopeny jako teorie celé osobnosti.
Obsah jednotlivých osobnostních podstruktur popíšeme

v největší stručnosti:

a) V centru egotického subsystému osobnosti stojí Ego-
koncept (ono abstraktní centrum konání, které je sub-
jektem a nositelem každé aktivity), s nímž se pojí zej-
ména identita sebe, reálný a ideální sebeobraz a sebe-
koncepce. Vznikají na základě sebepoznání, sebeproží-
vání a sebehodnocení.

b) Jádremmotivačního subsystému osobnosti jsou potřeby,
ty se však profilují a stabilizují v zájmech a hodnotové
hierarchii. Subjektivní logika hodnotových preferencí
a jejich propojenost ovlivňuje individuální rozhodování
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Obrázek 2. Schéma základních osobnostních subsystémů.

a dodává osobnostnímu systému – obdobně jako další
instance – jeho svéráz a neopakovatelnost.

c) Výkonový podsystém lze popsat jednak v perspektivě
průběhové dynamiky činností (temperament ovlivňující
regulaci emocionality a motoriky) a jednak v perspek-
tivě úrovně činností, kterou zajišťují vlohy, schopnosti,
dovednosti a zkušenosti.

d) Konečně jádro charakteru tvoří vůle, která má energe-
tický a intencionální parametr, a mravní vědomí, jehož
obsahem jsou psychosociální vztahy k sobě a k jiným
lidem. Právě charakter tvoří

”
souhrn společenských

vztahů“, na němž se často staví sociálně-psychologická
podstata osobnosti.

O vymezených substrukturách platí to, co již dříve konsta-
tovala O. Kolaříková (1981), že totiž osobnost je

”
strukturou

vzájemně závislých a diferencovaných funkčních jednotek“.
Dodejme, že tyto jednotky mohou mít různé postavení
v rámci osobnostního systému, počínaje elementy osobnostní
struktury, přes složky (subsystémy) až k jednotkám globál-
ním.
Pro lepší názornost opět zavedeme schéma 2 základních

osobnostních subsystémů (substruktur) (obr. 2).
Schéma univerzální systémové struktury osobnosti (USSO)

je přirozeně reálně vázáno na
”
individuum“, jímž rozumíme

konkrétně celistvý subjekt činnosti. Tento subjekt je – jak
ukázal již A.N. Leonťjev (1978) – především genotypickým
útvarem, jehož formování pokračuje dále v ontogenezi.

IV. Geneze osobnostní struktury

Psychologicky důležitou je otázka, jak osobnost vzniká. Byla
formulována řada ontogenetických zákonitostí, z nichž pro
tuto chvíli vystačíme s jedinou, již představuje tendence k in-
tegraci jak psychických struktur, tak i procesů. V rámci in-
tegrace vznikají různé psychické struktury, které jsou nositeli
psychických funkcí, jež se realizují pomocí různých neurop-
sychických procesů. Neuropsychologickým základem funkce
jsou tzv. funkcionální systémy, které byly mnohokrát pop-

sány již na úrovní neurofyziologie (viz např. A. R. Lurija,
1982).
Novorozenec přichází na svět s několika vrozenými fun-

kcionálními systémy-reflexy (reflexní oblouky) a od tohoto
okamžiku se psychika vyvíjí ke stále vyšší integraci nejprve
neuro(resp.psycho)fyziologických reakcí až k reakcím psy-
chosociálním a spirituálním v dospělém věku. Je zřejmé, že
nejprve se ustavují jednotlivé psychické funkce (vnímání, po-
zornost, paměť, myšlení, city atd.). Budeme hovořit o in-
trafunkční integraci. Brzy dochází k integraci interfunkční,
jak nás o tom zpravuje vývoj senzomotorické inteligence, ale
i dalších funkcí. Na této úrovni také lokalizujeme výše uve-
dené Royceovy subsystémy (senzorický, kognitivní, afektivní
atd.). Suprafunkční integrace vede k ustavení motivačního
a výkonového subsystému, které se projevují na ose potřeba-
činnost. S vývojem řeči a rozvojem sociálních vztahů krys-
talizuje konečně sebeuvědomění a nukleární Self (Já), čímž
jsou položeny základy integrace superfunkční. V období pu-
bescence a adolescence pak ještě dochází k relativnímu do-
tvoření charakteru s jeho bazální, jádrovou podstrukturou
vůle a mravního vědomí, které je vrcholem superfunkční in-
tegrace.
Nastíněný pohled je v souladu s regulativním chápáním

psychických funkcí (Kováč, 1975) a dále rozvíjí zejména prin-
cip interfunkčnosti, který tento autor se spolupracovníky
prosazuje více než třicet let. Vedle interfunkční integrace je
navíc rozlišena integrace intrafunkční, supra- a superfunkční
(Kulka, 2006).
Dobře/zdravě integrovaná osobnostní/psychická struk-

tura plní svou funkci/účel a můžeme tedy hovořit o eufunkci.
Jejím narušením dochází k dysfunkci či malfunkci, čímž se
dostáváme do oblasti psychopatologie.

V. Psychopatologie jako teorie malfunkcí

Předložená USSOmůže být podkladem systemizace psychic-
kých a behaviorálních poruch. Podívejme se na následující
tabulku 1, v níž jsou vyznačeny jednotlivé osobnostní pod-
systémy, jejich funkčnost a finalita, konečně pak integrační
principy, tj. stmelující tendence.
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Tabulka 1. Jednotlivé osobnostní podsystémy, jejich funkčnost, finalita a integrační principy.

Subsystém Funkčnost Finalita Integrační
účelovost princip

Charakter Interakce přizpůsobení sociální vztahy

Ego/Self uplatnění (existence) seberealizace identita sebe

Výkony Aktivity cíle (intence) transference

Motivace Potřeby uspokojení harmonie

Nacházíme se na úrovni superfunkční a suprafunkční in-
tegrace, tj. na úrovni osobnostních subsystémů. Jejich naru-
šením dochází k nejvážnějším poruchám osobnosti – k cha-
rakteropatiím, narcistickým poruchám a konečně k poru-
chám motivace (vycházeje od poruch pudů) a aktivity. Na
nižších úrovních integrace osobnosti se pak setkáme s po-
ruchami vnímání, myšlení, emocí, paměti atd. Každá psy-
chická porucha je tak výrazem desintegrace osobnosti na
určité úrovni nebo v určité oblasti psychických fenoménů.
Protože však uvažujeme systémově, je třeba připomenout,
že každá, třeba i lokální malfunkce má dosah pro fungování
celého osobnostního systému.
Desintegrací psychické funkce či struktury myslíme její

rozpad či nesprávné utvoření, takže nemůže uspokojivě slou-
žit adaptovanému a seberealizovanému uspokojování potřeb
jedince v jeho individuálních nebo sociálních činnostech.
Můžeme rozlišit integrativní defekty, deficity a dekompen-
zace. Není naším záměrem blíže se jim nyní věnovat, neboť
jde nejen o složitou problematiku, ale také o návaznost na
různé klasifikační systémy, kterým se nyní chceme vyhnout.

VI. Systémová teorie osobnosti v psychoterapii

Z hlediska USSO je vymezení psychoterapie poměrně jed-
noduché – jde o cílevědomou a plánovitou činnost indi-
viduálního nebo skupinového charakteru, jejímž účelem je
korekce psychických (resp. behaviorálních) malformací, tj.
špatně utvořených (sub)struktur a funkcí, která vede k lepší
adaptaci a seberealizaci osobnosti. Může být samozřejmě
těžké postihnout, v čem spočívá

”
špatné utváření“ určité

struktury či funkce a může to být předmětem diskuse. Ale
to bychom se dostali k úvahám o normalitě osobnosti a k dal-
ším principiálně nekonečným – neboť kulturně a historicky
podmíněným (Syřišťová, 1972, Hofstede a Hofstede, 2006) –
disputacím o různých patologických fenoménech.
Když probírá J.K. Zeig (2005) hlavní trendy historického

vývoje psychoterapie, zmiňuje pět proudů – analytickou tra-
dici, humanistickou tradici, behaviorální proud, systémové
myšlení a komunikační přístup. I když je vyústění tohoto
vývoje poněkud poplatné ericksonovskému zaměření autora,
lze první čtyři kořeny psychoterapeutické tradice názorně
vztáhnout ke čtyřem podstrukturám osobnosti. Zatímco je

cílem analytických terapií odkrývání a porozumění vnitřním
motivům osobnosti (motivační subsystém) a behaviorální
přístup se soustřeďuje zejména na změnu chování (výkonový
subsystém), humanistická tradice se pozvedá výše na supra-
funkční úroveň osobnosti a zajímá se především o její sebe-
uvědomění a sebeaktualizaci (egotický subsystém). Vztahové
aspekty se dostávají do centra systémového myšlení v psy-
choterapii – nejen rodinné – a my je můžeme zkoumat na
bázi osobnosti jako

”
souhrnu společenských vztahů“ (cha-

rakterový subsystém). Další vývoj, ať už ericksonovský ko-
munikační přístup anebo rozličné formy eklekticismu, spěje
v přirozenou syntézu různých pohledů. Ale nelze jinak a je
třeba si uvědomit, že dobrý psychoterapeut nemůže opo-
míjet žádnou osobnostní dimenzi, ať už pracuje přednostně
s kognitivními schématy a styly, s emocemi zde a nyní, s be-
haviorálními vzorci, způsoby komunikace anebo s tělem kli-
enta, máme-li se dotknout relativně kontrastních momentů.

VII. Diagnostický minimalismus na závěr

Psychognostické minimum osobnosti, bez nějž se neobejde
žádný psychoterapeut, lze formulovat ve čtyřech jednodu-
chých otázkách, které vycházejí z USSO:

1. Co tento klient chce ? – motivace

2. Co dokáže ? – výkony

3. Co si o sobě myslí ? – Ego/Self

4. Jaký je ? – charakter

V psychoterapii posledních desetiletí lze zřetelně vysledo-
vat tendenci k syntetickému přibližování a proplétání růz-
ných směrů a přístupů (Kulka a spol., 2006). Integrativní
či eklektický přístup začleňuje do léčby

”
vše, co pomáhá“

a nevyhýbá se praktikám, které by ortodoxní zastánci něja-
kého směru či metody považovali za nečisté (rozuměj: cizí
vlastnímu směru).
Systémová teorie osobnosti je využitelná ve všech psy-

choterapeutických směrech či modalitách, a proto skýtá
vhodný metodologický rámec pro aplikaci nejrůznějších me-
tod a technik. Systémové paradigma se přitom usadilo ne-
jen v psychoterapii, ale také v klinické psychologii. Napří-
klad M.J. Woodová (in Plante, 2001) považuje za hlavní
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teoreticko-klinické modely psychodynamický přístup, beha-
viorální a kognitivně behaviorální přístup, humanistický pří-
stup a přístup rodinných systémů. A opět zde nacházíme
již na první pohled zřejmé paralely s univerzální osobnostní
strukturou.
Návrh USSO je velmi jednoduchý, ne však zjednodušu-

jící. Jeho deskriptivní a koneckonců i explanativní potenciál
je vysoký. Bude ovšem třeba jej prokázat a dále aplikovat.
To je pochopitelně věcí dalšího vývoje a diskusí. Psychiat-
rie, klinická psychologie i psychoterapie se potýkají se stále
složitějšími problémy (viz například hraniční poruchy, Bo-
leloucký a spol., 1993), které je třeba především efektivně
uchopit. Potřeba nového paradigmatu je nutná.
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