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Stanislav Kratochvíl: Příběhy terapeutických skupin

Praha/Kroměříž, Triton 2007, 266 stran

Kdo očekává, že se v knize s tímto názvem skrývají
psychoterapeutické příběhy zpracované jako povídky, bude
zklamán. Autor zůstal věrný odborné literatuře a tato mo-
nografie zapadá do řady jeho odborných publikací. Knihu
doporučuji číst jako doplněk jeho monografie Skupinová
psychoterapie v praxi. Třešničkou na dortu k dané prob-
lematice pak může být kniha v populárním podání

”
Jak

žít s neurózou“. Uvedený
”
trojlístek“ knih účelně využívá

poznatků z terapeutické komunity pro neurózy na oddělení
18b Psychiatrické léčebny v Kroměříži.
Nová monografie se nezabývá hodnocením efektu sku-

pinové psychoterapie, ale je zaměřena na proces. Co se
odehrává během terapie? Autor popisuje skupinové dění
včetně pocitů terapeutů. Pomocí zápisů ze skupinových se-
zení a hodnocení každého skupinového sezení poznáváme
sedm uzavřených skupin ze zmíněného oddělení. Příběhy
čtyř z nich jsou uvedeny v úplnosti, další pak jsou podány
ve zkráceném výtahu se závěrečným zhodnocením (epikrí-
zou).
Autor na začátku každé kapitoly podává o všech členech

uváděné skupiny základní informace jako je věk, stav, počet
dětí, zaměstnání i stručnou osobnostní charakteristiku. Pak
následují zápisy z jednotlivých sezení skupiny. Sledujeme,
jak se skupina v průběhu pobytu vyvíjí.

Jsme svědky skupinových sezení, na kterých jednotliví
členové sdělují ostatním své životopisy, nebo se zabývají
různými společnými tématy a také vztahy, které se vy-
tvářejí mezi nimi. Máme možnost pročíst zápisy ze sku-
pinových sezení s rodinnými příslušníky. Sledujeme rozvoj
spolupráce jednotlivých členů skupiny. Vidíme jak se z po-
čátečních sólistů stává opravdová skupina a vytváří se její
koheze. Každá skupina také musí řešit společné soužití v lé-
čebně a s tím spojená pravidla. Skupiny pracují rovněž
s psychoterapeutickými technikami, jako jsou např. psy-
chodrama a psychogymnastika.
Kapitola sedmá je nazvána

”
Komentář k terapeutickým

skupinám“. Autor se vyjadřuje ke způsobu vedení skupin,
využívání různých technik, vývoji skupiny v čase, vztahům
mezi terapeuty atd. Upozorňuje zejména na vývoj reakcí
členů skupiny, který postupuje od dotazování se a snahy
udělovat rady přes vyjadřování pocitů z vyprávění až k po-
kusům nacházet souvislosti a hledat řešení.
Poslední kapitola je věnována sezením výcvikových sku-

pin. Účastníci výcviku mají možnost zažít vlastní zkušenost
se skupinovým procesem. Autor popisuje skupinou probí-
raná témata z pohledu pozorovatele-supervizora. Mezi té-
maty se objevují např. problémy nadváhy, ztráty partnera,
vztahu k rodičům, vztahů v zaměstnání i strachu ze smrti.

V závěru autor připomíná, že tzv. terapeutické faktory, které
pomáhají lidem překonat životní překážky, se vyskytují ne-
jen v psychoterapii, ale nacházejí se také v lidských vztazích
v běžném životě. Jen je třeba najít si vhodnou skupinu, ať
už pracovní, zájmovou či rodinnou, a pomáhat v ní utvářet
přátelské ovzduší.

I když informace o skupinách pocházejí z archivních mate-
riálů psychoterapeutického oddělení, domnívám se, že záměr
knihy ukázat práci s lidmi v rámci skupinových sezení byl
úspěšně naplněn. Odborná veřejnost si může učinit srovnání
s vlastní prací se skupinami a veřejnost laická může získat
více sympatií k práci (na sobě) ve skupině.
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