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Predstavujeme nové knihy 
 

S. Kratochvíl:  
Psychoterapia. 6. vydanie, 2012  

 

Mám radosť, že sa mi do rúk dostalo už v poradí šieste 
pokračovanie výbornej monografie o psychoterapií pána 
profesora Kratochvíla, ktorá je už dlhé roky neodmysliteľ-
nou výbavou a „zlatým štandardom“ každého odborníka 
v oblasti psychoterapie, psychiatrie, psychológie a iných sú-
visiacich humanitných odborov.  

Jej premyslená štruktúra a vecnosť majú za následok 
praktickú prehľadnosť a sprostredkujú akurátny objem in-
formácii aj pre študentov či laikov zaujímajúcich sa o túto 
problematiku.  

Aktualizácia šiesteho vydania (posledná aktualizácia ro-
ku 2006) reflektuje rozvoj v hlavných smeroch psychotera-
pie – či už v psychoanalýze, kde čitateľovi približuje teóriu 
vzťahovej väzby, vypracovanú J. Bowlbym (2010, 2012), 
ktorá sa v psychoanalytických intenciách snaží o vysvetlenie 
toho, ako zážitky z raného detstva môžu ovplyvňovať vzťa-
hy v dospelosti. U nás sa tejto téme v súčasnosti venuje pre-
važne doc. Hašto, keď ju rozpracúva vo svojej knihe Vzťa-
hová väzba, ku koreňom lásky a úzkosti (Trenčín: Vydava-
teľstvo F, 2005). Na túto teóriu nadväzuje terapia založená 
na mentalizácii, ktorá predpokladá, že bezpečná vzťahová 
väzba v detstve zaisťuje potrebný rozvoj mentalizácie – táto 
je opisovaná ako proces uvedomovania si všetkých dušev-
ných pochodov. Tu nás ďalej odkazuje na práce českých au-
torov Holuba a Trokanovú. V psychoanalytickej mentalizá-
cii si dovoľujem tvrdiť, že by bolo možné postrehnúť akýsi 
prienik s kognitívne-behaviorálnou školou, ktorej momen-
tálny fokus leží na využití všímavosti a prvkov zenbudhiz-
mu v terapeutickej praxi. Autor ďalej v rámci aktualizácie 
vývoja v oblasti KBT opisuje základy kognitívnej terapie 
založenej na schémach, kde Young a kol. (2003) rozdeľujú 
pôvodných 18 Beckových raných maladaptatívnych schémat 
do piatich skupín, kde každá je zodpovedná za narušenie 
niektorej základnej ľudskej potreby počas detstva. Stať 
o humanistickej psychoterapii autor dopĺňa o informácie 
k pomerne mladým smerom psychoterapie - psychoterapii 
zameranej na telesne zakotvené prežívanie – tzv. focusing, 
ktorú rozvinul E. Gendlin (1996, 2003). V nej terapeut 

usmerňuje pacienta pri jeho rozprávaní o situácii alebo 
probléme na telesné pociťovanie, u našich susedov sa k tejto 
téme literárne vyjadrujú Vymětal (2003) alebo Hájek 
(2004). A ako ďalšiu aktuálnosť z oblasti humanistickej 
psychoterapie môžme vnímať psychoterapiu zameranú na 
emócie, ktorá pracuje s emocionálnymi schématami 
a emocionálnymi reakciami (Elliott a Greenberg, 2006). 
Emocionálne schémy sú tu ponímané ako nevedomé orga-
nizačné štruktúry, ktoré tvoria základ prežívania.  

Tak ako je to u pána profesora zvykom, dopĺňa aktuálne 
informácie z oblasti praktickej psychoterapie pri prehľade 
svetových psychoterapeutických smerov pôsobiacich na 
územiach Českej a Slovenskej republiky a pri prehľade jed-
notlivých pracovísk a osobností na nich pracujúcich.  

Takisto sa v monografii objavujú nové poznatky z ve-
deckého výzkumu v oblasti psychoterapie, kde sú uvedené 
odkazy na vývoj diskusie o empiricky podložených psycho-
terapeutických postupoch. Ako veľmi osožné a rapídny 
pokrok v oblasti zrkadliace je obohatenie zoznamu početnej 
a inšpiratívnej literatúry, na ktorú autor v jednotlivých kapi-
tolách odkazuje. Pre nášho čitateľa je potešujúci fakt, že 
mnohé diela svetového formátu sú v dnešnej dobe dostupné 
aj v slovenských či českých mutáciách. 

Záverom možno asi už len dodať, že pán profesor Kra-
tochvíl s vekom cibrí svoju už tak vysoko rozvinutú danosť 
na zrozumiteľné a nekomplikované sprostredkovanie in-
formácii z prostredia tak kľukatého a prešpekulovaného – 
nie len negatívne myslené - akým oblasť psychoterapie dnes 
bezpochyby je. Vďaka tomu nám čitateľom prináša ďalšiu 
z kníh, po ktorých sa oplatí siahnuť nielen v prípade potreby 
rýchleho uzrejmenia si a prehľadu základov psychoterapeu-
tických smerov, ale aj v prípade potreby štartovacieho bodu 
pre hlbšie skúmanie psychoterapeutických hlbín a súvislostí. 
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