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Kazuistika

Psychodynamický prístup k narcistickej poruche osobnosti

A. Marsalová

Psychodynamic psychotherapy of narcissism

Súhrn

Prehľad problematiky narcizmu z psychodynamického hľadiska vychádza z raných prác S. Freuda, a moder-
ných teórií H. Kohuta a O. Kernberga. Okrem diagnostických kritérií sú užitočné pre stanovenie stratégie
terapie i neštandartné typológie, ktoré narcistické osobnosti rozdeľujú na nevšímavé a hypervigilantné, filo-
batov a oknofilov. Pri narcistických poruchách osobnosti je metódou prvej voľby dlhodobá psychodynamická
psychoterapia. Pre zložitosť problematiky narcistickej poruchy osobnosti je na mieste integratívny prístup
a pre častú komorbiditu aj komplexná psychoterapeutická a farmakologická liečba. Téma je ilustrovaná na
kazuistike pacienta. Základom terapie je vybudovanie dobrej terapeutickej aliancie a trpezlivá práca so vzťa-
hom, prenosom i protiprenosom. Ide o dlhodobý proces, úspech závisí aj od motivácia a spolupráce pacienta
a citlivého vedenia terapie. Dôležité je realistické stanovenie cieľov terapie. Supervízia je potrebná nielen
u začínajúcich psychoterapeutov.

Kľúčové slová: narcizmus, história pojmu narcizmus, typológie narcistickej poruchy, psychodynamická te-
rapia narcizmu.

Summary

Overview of theories of the narcissism is based on works of S. Freud and modern approaches of H. Kohut
and O. Kernberg. Diagnostic criteria and also unstandard typologies, divided narcissistic personalities into
oblivious and hypervigilant as well as philobats and okneophils, they are usefull for the establishment of the
treatment strategy. Longterm psychodynamic psychotherapy is a method of the first choice. Because of com-
plexity of narcisstic personality disorder and frequent comorbidity, an integrative approach and a complex
psychotherapeutic and pharmacological treatment is necessary. The topic is illustrated on the case story.
The therapy is based mainly on building of appropriate therapeutic aliance, patient work with relationship,
transference and countertransference. It is a longterm process where success depends on motivation and
cooperation of the client and sensitive leading of therapy. The realistic set of therapeutic goals is important,
too. Supervision is necessary not only for

”
therapeutic greenhorns“.

Key words: narcissism, history of term narcissism, typology of narcisstic disorder, psychodynamic psychot-
herapy of narcissism.

História a vymedzenie pojmov

Pojem je odvodený zo starogréckeho mýtu o Narkissovi.
Podľa Gravesa (2004) Narkissos pochádzal z Thespií a bol
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synom modrej nymfy Leiriopy, ktorú znásilnil riečny boh Ke-
fissos. Veštec Teiresias vyjavil Leirope, že Narkissos sa dožije
požehnanej staroby, ak nikdy nespozná sám seba. Narkis-
sos bol krásny a hrdý, odmietol nespočet milencov oboch
pohlaví. Zamilovala sa doň i nymfa Échó, ktorá mohla len
opakovať výkriky druhých. Bol to trest za to, že zdržovala
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Héru, a tým odviedla jej pozornosť od Diových mileniek, hor-
ských nýmf. Échó sa ponúkla Narkissovi, ten ju však odmie-
tol so slovami, že radšej zomrie, akoby s ňou spal. Utrápila
sa láskou a zahanbením, zostala po nej len ozvena blúdiaca
po horách. Narkissov najvytrvalejší nápadník bol Amenius.
Narkissos mu poslal meč, aby sa zabil. Amenius tak spravil
na jeho prahu, predtým prosil bohov, aby ho pomstili. Arte-
mis prosbu vypočula, zariadila, aby sa Narkissos zamiloval
do vlastného obrazu. Stalo sa tak, keď sa uvidel v studničke
v Donakóne v Thespiách. Keď spoznal, že obraz patrí jemu,
bol nešťastný. Utešovalo ho len to, že mu jeho dvojník bude
verný. Vrazil si dýku do hrude. Z jeho krvi vyrástol biely
kvet narcis s krvavočerveným stredom.
Pre narcizmus ako črtu osobnosti je dôležitá konfigurá-

cia krása, chlad, pýcha, niekedy miesto krásy je zdrojom
sebalásky moc (Tyl, 2005). Do klinickej terminológie pojem
zaviedol 1899 Näcke na označenie sexuálnej perverzie, pri
ktorej

”
indivíduum zaobchádza s vlastným telom podobne,

ako sa inak zaobchádza s telom sexuálneho objektu, to zna-
mená, že ho so zaľúbením pozoruje, hladí, láska, až týmito
úkonmi dosiahne úplné ukojenie“ (Freud, 1971, s. 114). Od
Näckeho ho prebral S. Freud a použil ako psychopatologický
pojem v práci Tri úvahy k sexuálnej teórii.
Zdravý narcizmus je nevyhnutný k plnohodnotnému ži-

votu, vedie k tvorivým výkonom. Podľa Pahla (Heretik
a Uhrová, 1998) je pre zvládanie komplikovaných vonkaj-
ších a vnútorných situácií potrebné mať k dispozícii dosta-
točné množstvo spoľahlivého narcizmu a istého pozitívneho
obrazu seba, t.j. istú mieru zdravého narcizmu. Narcizmus
posudzujeme rozdielne v závislosti od etapy životného cyklu.
Inak hodnotíme prejavy v puberte, inak v dospelosti, alebo
v tzv. kríze stredného veku. Žijeme v narcistickej kultúre
so strachom zo starnutia, v honbe za hmotnými statkami,
slávou, prestížou (Rohr, 2001).
Narcistická porucha osobnosti je v MKCH-10 zaradená do

kategórie F60.8 Iné špecifické poruchy osobnosti. Diagnos-
tické kritériá MKCH-10 pre narcistickú poruchu osobnosti
(Smolík, 1996): musia byť splnené hlavné kritériá pre špeci-
fické poruchy osobnosti.
Jednotlivec musí vykazovať najmenej 5 z nasledovných

charakteristík:

1. velikášska predstava o vlastnej dôležitosti (napríklad
jednotlivec preceňuje dosiahnuté úspechy a svoje vlohy,
očakáva, že bude považovaný za lepšieho, než sú os-
tatní, bez toho, že by tomu zodpovedali výsledky jeho
činnosti),

2. zaujatie fantáziami o absolútnom úspechu, moci, vlast-
nej výnimočnosti, kráse alebo ideálnej láske,

3. viera, že je zvláštny a jedinečný a že môže byť pocho-
pený a byť v spojení znova iba so zvláštnymi a vysoko
postavenými ľuďmi a inštitúciami,

4. potreba nekonečného obdivu,

5. predstava o zvláštnej privilegovanosti, neoprávnené
očakávania zvlášť sľubného spôsobu liečby alebo auto-
matického splnenia jeho prianí a očakávaní,

6. využívanie interpersonálnych vzťahov vo svoj prospech
tak, že využíva výsledkov iných osôb na dosiahnutie
vlastných cieľov,

7. chýbanie empatie, váhavosť a neochota rozpoznať alebo
sa vžiť do pocitov alebo potrieb iných ľudí,

8. často závidí iným alebo verí, že iní závidia jemu,

9. arogantné, spupné správanie alebo prístupy.

Kritériá DSM-IV-R sú prakticky identické a narcistická
porucha býva zaradená do trsu B, medzi dramatické, emo-
cionálne a nestále osobnosti.

Typológie narcistických osobností

Narcistická porucha osobnosti sa popisuje ako kontinuum
na koncoch ktorého sú polárne typy. Medzi nimi sa nachá-
dzajú jedinci spoločensky prispôsobivejší (Gabbard, 1994).
Gabbard vo svojej typológii popisuje 2 extrémy – nevšíma-
vých a ostražitých. Nevšímaví si neuvedomujú, aké reakcie
vyvolávajú u druhých, majú potrebu byť v centre pozor-
nosti, snažia sa urobiť na druhých dojem, sú arogantní až
agresívni. Ostražití, hypervigilantní sú naopak mimoriadne
citliví na reakcie druhých, preto neustále zameriavajú po-
zornosť na druhých. Striehnu na náznaky kritiky a znehod-
notenia. Držia sa v úzadí zo strachu z odmietnutia, hlboký
pocit hanby súvisí s ich prianím prejavovať sa grandióznym
spôsobom. Sebaúctu sa snažia udržať vyhýbaním sa zraňu-
júcim situáciám. Rosenfeld podobne rozlišuje

”
hrubokožích“

a
”
tenkokožích“ narcistických pacientov. Balint opísal dva

typy – filobat a oknofil. Filobat je človek, ktorý sa zámerne
vystavuje nebezpečenstvu. Rozvíja schopnosti zaobchádzať
s elementami ako vzduch, zem, oheň, voda, teda archaickými
symbolmi matky a vystavuje sa riziku týchto elementov –
zdoláva hory, plaví sa na mori alebo lieta. Ľudské objekty,
aj keď pre neho nie sú ľahostajné, pokladá za nebezpečné
a nevypočítateľné. Oknophil sa naopak obáva rizika. Keď je
ohrozená jeho istota, viaže sa na niečo pevné a isté. So svo-
jimi objektmi zaobchádza narcisticky. Popiera fakt, že sym-
bióza s matkou je definitívne preč a on sám je autonómne
indivíduum. Má strach, že ho ostatní opustia a že bude úplne
odkázaný na seba.

Teórie narcizmu

Najdôležitejšou Freudovou prácou na tému narcizmus je
práca K uvedeniu narcizmu z r. 1914, neskôr sa mu ve-
nuje i v dielach Tri úvahy k sexuálnej teórii, Totem a tabu,
Prednášky k úvodu do psychoanalýzy, Životopis. Schlegel
(2005) uvádza, že pojem narcizmus používal Freud v mno-
hých významoch: sebaláska, presvedčenie o vlastnej moci
a význame, obava o vlastnú somatickú vitalitu a integritu,
sebestačnosť a nezávislosť, stav dieťaťa v maternici, vzťah
k ideálnemu obrazu seba samého, zvláštnosť určitých ob-
jektných vzťahov, intenzívnejšia potreba byť milovaný ako
potreba milovať. Freud diferencoval primárny a sekundárny
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narcizmus. Pod primárnym narcizmom Freud chápal jed-
nak vývinové štádium medzi autoerotizmom a obrátením
sa k vonkajším objektom, inokedy zas bezobjektové bytie
dieťaťa v maternici, prvotný stav zaujatia dieťaťa sebou sa-
mým na začiatku života. Sekundárny narcizmus, Ego-ideál,
považoval za súčasť ašpirácií jedinca v neskoršom období
života. Megalomanický a perzekučný blud pri schizofrénii,
alebo hypochondriu považoval tiež za formu sekundárneho
narcizmu.

Za posledných 30 rokov sa vyvinuli 2 rozdielne prístupy
k narcizmu najmä v prácach Kohuta a Kernberga. Čiastočne
to súvisí s rozdielnou populáciou pacientov, ktorých liečili.
Kohut pracoval s aktívnymi, dobre fungujúcimi ambulant-
nými pacientami. Zväčša boli zamestnaní, popisovali pocity
prázdnoty, smútku, a najmä vzťahové problémy. Kernberg
pracoval v nemocnici s jednoduchšími, arogantnými, agre-
sívnymi jedincami, často s antisociálnymi črtami.

Schlegel (2005) zdôrazňuje, že Kohut vychádza z toho is-
tého pojmu narcizmu ako Freud, modelom ktorého je bezob-
jektový stav dieťaťa v maternici. Hovorí o primárnej identite
matky a dieťaťa ako o pôvodnom narcizme. Potom nasleduje
štádium pozostávajúce z dvoch základných pozícií, foriem
narcistického libida. Jedna by sa dala popísať ako – som do-
konalý, čím vzniká veľké Self. Druhá: ty si dokonalý, ale ja
som časťou teba, ide o idealizáciu rodičovského imaga. Obe
vývojové línie vedú k zrelému narcizmu, ktorý sa podľa Ko-
huta vyznačuje múdrosťou, sebaúctou, v ktorej sa kombinuje
skúsenosť, pevný systém hodnôt, humor a vedomie vlastnej
pominuteľnosti. Kohut predpokladá, že narcistická porucha
osobnosti vzniká ako dôsledok fixácie vo včasnom štádiu vý-
vinu libida, v štádiu archaického grandiózneho Self a idea-
lizácie rodičovských postáv. Gabbard (1994) poukazuje na
to, že podľa Kohuta bojujú narcistickí pacienti s defektným
Self, ktoré ustrnulo v bode vývoja, kde je vysoko náchylné ku
fragmentácii. Hašto (2005) uvádza, že Kohut rozlišoval rôzne
klinické obrazy ako dôsledky rozdielneho druhu frustrácie
narcistických potrieb. Pri hypostimulovanom Self pacientom
v dôsledku dlhodobého nedostatku stimulujúcej podpory zo
strany rodičov v detstve, chýba v dospelosti vitalita, pacienti
pôsobia znudene, nezúčastnene, tak sa aj sami prežívajú. Je-
dinec s hyperstimulovaným Self, nevie mať v dospelosti ra-
dosť z úspechov, je intenzívne ctižiadostivý. Preťažené Self je
podobné hyperstimulovanému, dieťa bolo vystavované vlast-
ným emóciam a nepohode bez pomoci empatického druhého,
čo sa v dospelosti môže prejavovať v neschopnosti sebauspo-
kojenia, ľahko vzniká úzkosť, nepokoj. Schlegel (2005) zdô-
razňuje, že podľa Kohuta je nesprávne správanie vychováva-
teľa najdôležitejšou príčinou narcistických inhibícií vývinu.
Ani dramatické udalosti v živote malého dieťaťa, ako smrť,
ochorenie alebo iný druh bezmocnosti rodiča nehrajú tak
významnú úlohu. Kohut (1991) vyvinul koncept o úzdrave
Self. Self je buď pevné, silné, stabilne koherentné, čo sa pre-
javuje v zdravom sebavedomí a sebapresadzovaní, alebo je
Self krehké, slabé, labilne koherentné, čo sa prejavuje v zní-
ženej sebaúcte až v pocite nezmyselnosti vlastnej existencie.

Kernberg (1999) považoval narcistickú poruchu osobnosti
za jeden z osobnostných typov s hraničnou organizáciou.

Narcistické a borderline osobnosti rozlišoval na základe toho,
že prví majú integrované, ale patologické grandiózne Self,
čo má za následok deštruktívne znehodnocovanie objekto-
vých obrazov. Ego využíva primitívne obrany typické pre
borderline pacientov ako štiepenie, projektívnu identifikáciu,
omnipotenciu, znehodnocovanie, idealizáciu, popretie. Nar-
cistickí pacienti majú vďaka patologickému grandióznemu,
ale predsa integrovanému Self, konzistentnejšiu úroveň fun-
govania Ega v porovnaní s borderline pacientami. Prejavy
slabosti Ega, ako slabá kontrola impulzov a nízka toleran-
cia úzkosti, sú u narcistických pacientov menej časté. V po-
rovnaní s borderline poruchou narcistickí pacienti lepšie so-
ciálne fungujú. Kernberg (1999) považuje preodipovsky pod-
mienenú závisť za najdôležitejšiu z nevedomých konfliktov
u narcistických osôb. Je to špecifická forma hnevu a odporu
proti potrebnému objektu, ktorý je prežívaný ako frustrujúci
a odopierajúci.

Psychoterapia narcistickej poruchy

Rozdiely v psychoterapeutických postojoch medzi Kohutom
a Kernbergom vyplývajú z vyššie opísaných výkladov vzniku
narcizmu. Kohut zdôrazňoval empatiu ako základný kameň
terapie. Pacientovi má byť umožnená idealizácia terapeuta.
Je potrebné pochopenie voči pacientovmu pokusu znovuak-
tivovať narušený rodičovský vzťah tak, že tlačí terapeuta
k tomu, aby vyhovel jeho potrebe schvaľovania, idealizovania
a napodobňovania. Dôležitá je vnímavosť voči pacientovým
pocitom zahanbenia, nepochopenia, prichytenia, napríklad
pri prerieknutí pacienta. Treba sa vyhýbať ostrej kritike,
kladeniu otázok. Vyzdvihovať pacientove pozitívne stránky
a pokroky v terapii. Pomôcť hľadať vhodné Self-objekty. Ne-
nútiť k separácii a autonómii. Kohut očakáva terapeutickú
zmenu predovšetkým v nevedomej oblasti. Cieľom terapie
je odklon od archaických primitívnych objektov ku schop-
nosti nadviazať vzťah so zrelšími a primeranejšími osobami
a zmierniť závislosť od ich potvrdenia. Kernbergov prístup je
viac konfrontačný. Pacienta treba konfrontovať s jeho závis-
ťou, nenásytnosťou a požadovačnosťou a skúmať ich z hľa-
diska dopadu na pacientovo okolie. Prijatie niečoho pozi-
tívneho od terapeuta stupňuje pacientovu závisť, vyvoláva
totiž jeho pocity menejcennosti. V cieľoch liečby zdôrazňuje,
že kognitívne porozumenie umožnené interpretačnou prácou
je základom terapeutického procesu. K cieľom patria aj pre-
pracovanie pocitov viny, vytvorenie záujmu o druhých, in-
tegrácia idealizácie a dôvery s hnevom a pohŕdaním, teda
integrácia pozitívnych a negatívnych častí pacienta.
Gabbard (1994) zastáva názor, že Kohutov prístup je

vhodný skôr pre skupinu ostražitých, hypervigilantných,

”
tenkokožích“, naopak Kernbergova technika skôr pre sku-
pinu nevšímavých,

”
hrubokožích“.

Základom psychoterapeutickej práce aj u narcistických
pacientov zostáva terapeutický vzťah. Prenosové i protipre-
nosové fenomény sú pri liečbe narcistickej poruchy silné. Po-
čas liečby narcistickej poruchy osobnosti je terapeut buď ide-
alizovaný ako dokonalý, alebo devalvovaný ako neschopný.
Častá je idealizácia súčasného a devalvácia predchádzajúcich
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terapeutov. Pacient môže terapeuta prehliadať spôsobom,
akým ho prehliadali jeho rodičia. Ide o proces projektívnej
identifikácie, aspekt pacienta je projikovaný na terapeuta,
ktorý by mal pacientovi pomôcť, aby ho reintrojikoval. Ko-
hut a Wolf (1984) zdôrazňujú nutnosť empatickej akceptá-
cie pacienta a rozvoj idealizujúceho, zrkadliaceho a twinship
prenosu:

1. Idealizujúci prenos je opakovaním normálnej vývojovej
fázy. Pacient vníma terapeuta ako všemohúceho rodiča,
ktorého prítomnosť upokojuje a lieči, terapeut je v roli
idealizovanej matky. Hašto (2005) vysvetľuje, že v ide-
alizujúcom prenose sa aktivujú potreby splynutia s ur-
čitou osobou, v ktorej si idealizujú silu a pokoj.

2. Zrkadliaci prenos je prejavom grandiózne-exhibicionis-
tického Self. V zrkadliacom prenose ožíva detská po-
treba schvaľujúceho a potvrdzujúceho zrkadlenia, na
ktorú v detstve okolie nedostatočne reagovalo. Pacient
vníma terapeuta ako objekt podobný jemu samému,
hľadá u neho schvaľujúcu odpoveď.

3. Twinship prenos, prenos dvojníka je stav, kedy pa-
cient má potrebu byť taký ako terapeut. Schlegel (2005)
pripomína odporučenie Argelandera, že terapeut by
mal umožniť pacientovi identifikovať sa s terapeutovým
emočným svetom podobne, ako sa tomu učí dieťa od ro-
diča.

Problém je, že narcistický pacient často berie terapeuta
ako ľudský objekt, s ktorým sa nechce dostať do tesnej blíz-
kosti, pretože mu nedôveruje. Kernberg (in Gabbard, 1994)
zdôrazňoval, že sa treba zamerať nielen na pozitívny, ale aj
negatívny prenos, aby sa nezvyšoval strach pacienta z vlast-
ného hnevu a závisti a nespôsobil ich odštiepenie. Negatívne
prenosové fenomény majú byť interpretované.
V protiprenose hrozí u terapeuta neuvedomenie si vlast-

ných narcistických potrieb, inokedy nuda, pocit, že je ma-
nipulovaný, prípadne bezmocnosť, dotknutosť pri znevážení
(Praško a kol., 2003). Rozvinutie idealizujúceho prenosu pri-
náša nebezpečie, že terapeut protiprenosovo akceptuje pa-
cientovu predstavu o svojej výnimočnosti. Môže vznikať vzá-
jomný obdiv. Trvanie býva len krátke, nevyhnutne prichádza
devalvácia. Pre terapeuta je neľahké zvládať protiprenosové
pocity, ktoré súvisia so znehodnocovaním a osočovaním te-
rapeuta bežným u narcistických pacientov. Môže to viesť
k terapeutovým pocitom neschopnosti, zbytočnosti, hnevu
až protiprenosovej nenávisti voči pacientovi. Je nutné vy-
hnúť sa trestajúcim protiakciám (Gabbard, 1994). Hyper-
vigilantná narcistická porucha vyvoláva v terapeutovi pro-
tiprenosové pocity, že ho chce pacient kontrolovať. (Pacient
môže napríklad aj najmenší pohyb vyhodnocovať ako pre-
jav odmietania, nudy. Je možné, podľa Kernbergovho prí-
stupu, upozorniť ho na to, že má nerealistické očakávania
a že nemôže druhých prinútiť, aby sa podľa toho správali.
Self-psychologická intervencia by mohla popísať to, že pa-
cienta zraňuje i sebemenšia reakcia terapeuta, pretože má
pocit, že sa mu napríklad dostatočne nevenuje.) Treba si
uvedomiť, že nielen pacient, ale i terapeut môže byť nosite-
ľom narcizmu. Narcistický pacient sa dožaduje významného

terapeuta. Preto sú narcistickí pacienti často liečení narcis-
tickými terapeutmi.
Odpor je prekonávaný interpretáciami a inými zásahmi

terapeuta. Dôležitou súčasťou terapie sú zásahy upovedo-
mujúce pacienta o jeho odporoch, snaha, aby ich považoval
za prekážky, ktoré je nutné pochopiť a prekonať. Sandler
a spol. (1994) súhlasia s Freudovým názorom, že odpor je
úzko spätý s obrannými mechanizmami. Kým obrany sú sú-
časťou pacientovej psychologickej štruktúry, odpory sú rea-
lizáciou jeho pokusov chrániť sa pred ohrozením rovnováhy
v priebehu terapie. V psychoanalýze hrá dôležitú úlohu ana-
lýza odporov cestou analýzy obrán.
Narcistický systém obranných mechanizmov je náchylný

k regresii, často získavajú prevahu vývojovo rané mecha-
nizmy. Podľa Henselera (1984) sa jedná o:

• vynorenie sa infantilne zvýraznených Ego-ideálov, ktoré
sa predpokladajú aj u objektov,

• velikášske fantázie o vlastnej osobe, idealizovanie ob-
jektov,

• identifikáciu na úkor identity,

• oslabenie kontroly reality vo vzťahu k sebe a objektom,

• čiastočnú reexternalizáciu trestajúcich a potvrdzujú-
cich aspektov Superega.

Gabbard (1994) uvádza primitívnejšie obranné mecha-
nizmy osobnosti charakteristické pre poruchy osobnosti
a psychózy: štiepenie, projektívnu identifikáciu, introjekciu
a vytesnenie. Podľa Praška a spol. (2003) je najčastejším ob-
ranným mechanizmom u narcistických pacientov idealizácia.
Na rozdiel od zdravého jedinca, môže narcisticky narušený
človek reagovať na ublíženie nezrelými obrannými mechaniz-
mami, popretím reality a idealizáciou vlastnej osoby a blíz-
kych objektov. Oživením starých reprezentácií grandiózneho
Self a idealizovaných objektov sa sebaprežívanie vracia späť
do infantilného velikášstva. Devalvácia prichádza ako dôsle-
dok sklamania nerealistických nevedomých očakávaní. Ako-
náhle sa spochybní zvýšené sebavedomie, objavia sa rovnako
prehnané pocity menejcennosti. Obraz o sebe kmitá medzi
extrémami.
Hašto (1999) pripomína, že Balint nazýva narcistických

pacientov ako pacientov so základnou poruchou. Zážitok hl-
bokého pokoja a bezpečia, pocit splývania so svetom a iné
vrcholné zážitky v psychoterapii sa javia ako regresia do
stavu primárneho narcizmu, respektíve primárnej lásky.
Pri liečbe narcistických pacientov sa interpretácie naj-

častejšie týkajú idealizácie a devalvácie v prenose, čierno-
bieleho videnia reality, pocitov zníženého sebavedomia, nad-
mernej ctižiadosti, príčin problémov vo vzťahoch, strachu zo
závislosti, z opustenia, zo zahanbenia.
Dynamická skupinová psychoterapia narcistického pa-

cienta má zväčša búrlivejší, ale niekedy aj produktívnejší
priebeh liečby než v individuálnej terapii (Yalom, 1999).
V skupine sa od neho totiž čaká, že sa bude deliť o čas,
bude mať pre ostatných pochopenie, bude sa do nich vciťo-
vať, pomáhať im, zaujímať sa o ich pocity, bude dostávať
kritické spätné väzby. Narcistickí pacienti často posudzujú
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užitočnosť skupiny podľa toho, koľko minút z času terapeuta
a skupiny dostali. V jednej skupine by mal byť maximálne
jeden narcistický pacient. Hypervigilantný pacient už návrh
ísť do skupiny berie ako známku toho, že o neho terapeut
nemá záujem. Väčšine narcistických pacientov vyhovuje, že
majú publikum, no berú si nadmerne veľa priestoru. Môžu
sa cítiť príliš mimoriadni na to, aby boli v skupine, preto
sa stavajú do role koterapeuta. Podľa Praška a spol. (2003)
majú narcistickí pacienti problém byť v skupine v inej ako
zvláštnej úlohe, od začiatku o nich zreteľne vieme, presadia
sa, súperia s terapeutmi, stavajú sa do pozície expertov.

Kazuistika

Ide o 24-ročného muža, VŠ študenta humanitnej fakulty, do-
posiaľ psychiatricky neliečeného (v ďalšom texte sú kurzívou
odlíšené interpretácie od klinickej symptomatiky a subjek-
tívnych údajov).
Z rodinnej anamnézy: Matka sa už pred narodením syna

liečila pre depresie. Vždy ho zneisťovala premenlivosť jej ná-
lad, jej chlad striedajúci sa až s obťažujúcou starostlivos-
ťou. S matkou býva v jednej domácnosti. Vychádzajú lepšie
ako v detstve, i keď ho nedostatočne rešpektuje. (Depresívna
matka bola raz nedosiahnuteľná, inokedy zahlcujúca, intru-
zívne hyperprotektívna. V dospelosti si vymieňajú role, on
sa snaží o jej šťastie. Keď sa mu nedarí uspokojiť matkine
potreby, cíti pocity viny – ide o proces parentifikácie.) Otca
si pamätá len útržkovito. Bol alkoholik, zomrel na úraz v opi-
tosti keď mal pacient 5 rokov. Napriek tomu ho má v spo-
mienkach obsadeného pozitívne, bol zmierlivý, zábavný, ale
slabý. Súrodencov nemá.
Osobná anamnéza: Ako 4-ročný sa oblial vriacou poliev-

kou, odvtedy má zjazvenú polovicu tváre, krk a rameno.
Počas terapie doposiaľ o svojom fyzickom nedostatku ne-
hovoril (môže sa jednať o mechanizmus skotomizácie). Na
základnej škole vyhrával olympiády, učil sa výborne, lebo
sa chcel ukázať. Okrem VŠ štúdia je aktívny v študentskej
organizácii, rád a bez problémov vystupuje pred ľuďmi, opa-
kovane ho zvolili do študentskej rady. Vie si predstaviť v bu-
dúcnosti byť politikom, poslancom. (Verejné vystupovanie je
pre neho niečo ako povolený exhibicionizmus. Prehnaná po-
treba uznania, ctižiadosť a velikášske fantázie ho stimulujú
k výkonom.)
Terajšie ochorenie: Prvá veta u psychiatra bola:

”
Som

exhibicionista a impotent.“ Nikdy to nikomu nepovedal, ale
kvôli novému partnerskému vzťahu sa toho chce zbaviť. Ako
5-ročný sa ukazoval plyšovému mackovi, ako 8-ročný nas-
chvál močil na verejnosti, od 11 rokov už exhiboval na ulici.
Nikdy nemal problém s políciou, len raz s učiteľkou, keď
ho nažaloval spolužiak. Jeho sexuálne fantázie bývajú o na-
hých ženách, prípadne o tom, ako je on pred nimi nahý,
po masturbácii dosiahne orgazmus. (Exhibicionizmus je pre
neho nutkavý rituál, ktorým sa sebapotvrdzuje. Akoby upo-
zorňoval na to, že je muž. Vystupuje v dominantnej pozícii
na diaľku. Nie je schopný blízkeho kontaktu, vystupuje ako
skrytý agresor. Psychodynamický mechanizmus je v interak-

cii s depresívnou matkou v detstve:
”
Ona ma nevidí“,

”
Ona

na mňa nereaguje“).
Pol roka má priateľku, vedú neuspokojivý intímny život,

pri pokuse o sexuálny styk má nedostatočnú erekciu a necíti
vzrušenie. Priateľka je trpezlivá, nič mu nevyčíta. (Zdá sa,
že ju vysoko hodnotí aj vďaka jej schopnosti a ochote uspo-
kojiť jeho narcistické potreby.) Bojí sa, aby sa od priateľky
nestal závislý, opakovane ju podviedol. (Narcistický človek
sa bojí závislosti od druhého. Promiskuitné správanie môže
byť obranou pred hroziacou závislosťou, ale i pokusom o na-
dobudnutie chýbajúceho citu sebahodnoty.)
Ďalší problém je, že sa cíti citovo prázdny, akoby ne-

cítil emócie druhých. Niekedy aj naschvál premýšľa o po-
litike, o pseudofilozofických problémoch, potom nemá prí-
stup k emóciam. (V terapii je nutné zisťovať, čo sa skrýva
pod potlačenými, vytesnenými emóciami, čo je pod pocitmi
prázdna. Pravdepodobne súvisia s pocitmi opustenosti, keď
nie je zrkadlený). Občas býva

”
rozbitý“, v puberte to vo-

lal, že sa nudí, teraz to pozoruje ako rozpadanie sa, chaos.
Vtedy hrozí, že bude exhibovať. (Počas sedení sa venovala
zvýšená pozornosť známkam fragmentácie Self pacienta. Keď
fragmentácia vznikla, zamerala sa na predchádzajúcu tému,
interakciu viac ako na popis či obsah fragmentácie. Často sa
jednalo o udalosti pripomínajúce traumy prežité vo vzťahu
s rodičmi, čím došlo k znovuprežívaniu.) Aj v súčasnosti
často pociťuje nudu. (Nuda, ktorú pociťuje môže byť spô-
sobená pocitmi prázdnoty, nedostatku lásky, ktorá sa nedá
zahnať ani nadmernými aktivitami.)
Má zopár priateľov, často sa cíti nepochopený, zraňo-

vaný, navonok sa však vtedy k nim správa zlostne až agre-
sívne. (Narcisticky štrukturovaný človek podmieňuje vzťahy
s ľuďmi aj tým, či niekto môže zvyšovať alebo potvrdzovať
jeho sebaúctu. V opačnom prípade o vzťah stráca záujem.
Frustračné zážitky vedú k pomstychtivej agresii.)
Asi pred rokom mal samovražedné myšlienky, chcel sa

obesiť na starodávnom lustri, pred zrkadlom, znelo by Mo-
zartovo Rekviem. Ale nikdy to neurobí, matka by to nepre-
žila. (Aj predstava suicídia bola mimoriadna.)
Diagnostický rozbor: Pacient podľa MKCH-10 spĺňa krité-
riá pre narcistickú poruchu osobnosti. Jeho prejavy sprá-
vania sú zreteľne odchylné od prijateľného priemeru, čo sa
prejavuje pri ovládaní vlastných impulzov a uspokojovaní
potrieb, v spôsobe správania k ostatným, v zvládaní inter-
personálnych situácií. Neprispôsobivé správanie sa prejavuje
v rôznych situáciách a je príčinou osobných ťažkostí klienta.
Odchýlka je dlhotrvajúca, začala vo veku neskorého detstva.
Hlavným prejavom je nadmerná pozornosť venovaná seba-
hodnoteniu. Od detstva má velikášske fantázie o vlastnej
dôležitosti, očakáva, že bude považovaný za lepšieho. Vidí
sa buď ako perfektný, alebo bezcenný. Venuje sa predsta-
vám o mimoriadnom úspechu, moci, vlastnej výnimočnosti.
Verí, že je zvláštny a jedinečný a preto sa snaží byť v kon-
takte prednostne so zvláštnymi a vysoko postavenými ľuďmi
(rád jedná s autoritami) a inštitúciami (v mene študentskej
organizácie bol opakovane v parlamente). Myslí si, že iní
mu závidia. Často sa správa arogantne, spupne, cynicky. Má
nedostatok empatie voči druhým, nezaujímajú ho potreby
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iných ľudí. Sám konštatuje, že sa nevie vžiť do pocitov dru-
hých a že ho to ani veľmi nezaujíma.

Pacient má vlastnosti oboch typov Gabbardovej typológie
(Gabbard, 1994). Pre typ nevšímavý, bezohľadný je typické,
že si neuvedomuje, aké reakcie vyvoláva u druhých, že ich na-
príklad nudí, snaží sa urobiť na druhých dojem, vychvaľuje
sa, je arogantný, zaujatý sám sebou. Má však aj vlastnosti
typické pre hypervigilantný typ, napríklad zaujíma sa o hod-
notenie druhými. Jedná sa o pacienta s borderline úrovňou
fungovania osobnosti, so zreteľne slabým Ja, intoleranciou
úzkosti a nízkou kontrolou impulzov, teda prognosticky pa-
cienta menej priaznivého z hľadiska vyliečenia.

Priebeh terapie: Kontrakt sa týkal dlhodobej psychotera-
pie s pravidelnými stretnutiami raz do týždňa. Prenos vzni-
kol – vzhľadom k tomu, že terapeutka je približne vo veku
jeho matky – veľmi rýchlo. Idealizujúci prenos bol zjavný
z pacientových poznámok, snov, ako aj z jeho mimoriadnych
očakávaní od terapeutky. Idealizujúci prenos striedala snaha
o devalváciu, kedy vystupoval arogantne a znehodnocujúco.
Medzi sedeniami zvykol čítať psychoterapeutickú literatúru
a počas hodiny terapeutku skúšal, prípadne dával rady. Nie-
koľko hodín bol až bojovne odmietavý. (Môže to byť opa-
kovanie detských opatrení na obranu pred dôsledkami agre-
sívnych želaní a prevencia závislosti od matky.) Terapeutka
musela prejavy odporu a prenosu opakovane identifikovať
a interpretovať. Protiprenosové pocity boli najmä materin-
ské, ochraňujúce. V supervízii bola upozornená na to, že
z pozície

”
všetolerujúcej“ matky, postupne preberá zodpo-

vednosť za pacienta na seba. Bolo potrebné urobiť zodpo-
vedným jeho a vymedziť terapeutický rámec. Emócia, ktorá
sa najčastejšie prepracovávala bola zahanbenie. Prvá spo-
mienka na zahanbenie bola, keď sa učiteľka dozvedela o tom,
že sa vonku odhaľoval. (Citlivosť na udalosti otriasajúce se-
bavedomím, citlivosť voči narcistickým zraneniam, patrí me-
dzi základné symptómy narcistickej poruchy a priamo súvi-
sia so sebahodnotením). Klient si nedokáže vybaviť takmer
nič z obdobia do 4–5 rokov, znamená, že je to pre neho prí-
liš ťažké obdobie. V terapii sa snažíme postupne sprístupniť
vedomiu zabudnuté a vytesnené zranenia, napríklad prácou
so snami a prepracovať ich. Veľa sa terapia zaoberá prázd-
nom, pocitmi nudy a rozpadania sa ako spúšťačov exhibo-
vania. (Klient potrebuje Self-objekty, matku, priateľku, te-
rapeutku, priateľov, ktorí mu dodávajú silu.) Počas terapie
opakovane konštatoval, že vďaka sedeniam sa mu darí vyhý-
bať sa exhibovaniu, dokonca aj v situáciách, ktoré k tomu
v minulosti viedli. (V pacientovi sú prítomné dve opačné ten-
dencie, strach z odhalenia exhibicionizmu a súčasne túžba po
tom. Externalizáciou možno nazvať to, keď pacient namiesto
pocitom viny kvôli exhibovaniu, promiskuitnému správaniu,
čaká na výčitky terapeuta.) Vzhľadom k prechodnej dekom-
penzácii stavu v záťaži, zvýšenej impulzivite a zvýrazneniu
schizoidných rysov osobnosti (s pocitmi rozpadania sa), do-
hodli sme sa na dočasnej neuroleptickej medikácii (quetia-
pin 200 mg v jednej dávke večer). Liečbu toleroval dobre,
pomerne rýchlo došlo k ústupu popísanej symptomatiky. Aj
po zlepšovaní stavu kombináciou psychoterapie s farmakote-
rapiou, sa bude pacient musieť ešte opakovane konfrontovať

s výrazným kolísaním sebavedomia, so závažnejšími i menej
závažnými narcistickými zraneniami a takisto s horším zvlá-
daním záťaže, ktorá môže opakovane viesť k dekompenzácii
stavu.

Záver

Práca podáva prehľad problematiku narcizmu a porúch nar-
cistickej regulácie z psychodynamického hľadiska. Vychádza
z raných prác S. Freuda, ktorý problematiku uviedol do od-
bornej literatúry a z moderných teórií H. Kohuta a O. Kern-
berga. Okrem diagnostických kritérií sú užitočné pre stano-
venie stratégie terapie i neštandartné typológie, ktoré nar-
cistické osobnosti rozdeľujú na nevšímavé a hypervigilantné
(Gabbard, 1994), filobatov a oknofilov (Balint in Schlegel,
2005). Pri narcistických poruchách osobnosti je metódou
prvej voľby dlhodobá psychodynamická psychoterapia, hoci
existujú aj štrukturované kognitívne-behaviorálne programy
(Praško a kol., 2003). Pre zložitosť problematiky narcistic-
kej poruchy osobnosti je na mieste integratívny prístup a pre
častú komorbiditu aj komplexná psychoterapeutická a far-
makologická liečba. Téma je ilustrovaná na kazuistike pa-
cienta. Ide o zatiaľ neukončenú terapiu a potvrdzuje sa, že
základom je vybudovanie dobrej terapeutickej aliancie a tr-
pezlivá práca so vzťahom, prenosom i protiprenosom. Jedná
sa o dlhodobý proces, úspech závisí aj od motivácia a spolu-
práce pacienta a citlivého vedenia terapie. Dôležité je realis-
tické stanovenie cieľov terapie. Supervízia je potrebná nielen
u začínajúcich psychoterapeutov.
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