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Psychoterapia

Obecné principy a chyby v psychoterapii

Jan Poněšický

Jak známo, že asi 70 procent úspěšnosti psychoterapie
jde na vrub tzv. nespecifických faktorů, z čehož jde opět ze
70 procent o kvalitu vztahů mezi terapeutem a pacientem.
Budu se tudíž zabývat tím, co si lze pod pojmem kvality
terapeutického vztahu představovat, jak na ní dbát a čeho
je třeba se vyvarovat.
Vzájemná interakce, vzájemný vztah a tím i možnost nové

zkušenosti pro pacienta je určována setkáním s naším obra-
zem o něm, porozuměním jeho problémům a symptomatiky,
naším očekáváním a představou procesu změny a rolemi,
které sobě i jemu přisuzujeme.
Jaká máme očekávání a jaké cíle sledujeme – to znamená

jaký prostor a možnosti pacientovi dáváme – v tom se od
sebe navzájem liší psychoterapeutické školy, dle nichž se ří-
díme. Z těchto oficiálních teorií si každý vybírá to, co ještě
více – nežli preferovaný psychoterapeutický směr – odpo-
vídá jeho osobnostnímu zaměření. Tak kladou zastánci dy-
namické, hlubinně-psychologické psychoterapie jednou více
důraz na uvědomění nevědomých procesů, jindy na jejich
regulaci a posílení jáských funkcí. Někteří se zabývají pře-
vážně intrapsychickými procesy a jiní opět interpersonálními
vzorci chování. Toto zaměření, kterým vymezujeme prostor
pro psychoterapeutický proces, může být smysluplné, adek-
vátní poruše pacienta, či nikoli.
Já sám se hned na začátku, během diagnostického roz-

hovoru, zabývám tím, zdali se jedná o strukturální poru-
chu ve výstavbě osobnosti (což je možno srovnat s deficit-
ním osobnostním programem), či zdali jde o konfliktní psy-
chopatologii (zde jde v obdobné metafoře o konflikt osob-
nostních programů, tj. tendencí a vztahů). Dle toho se liší
i moje představa a očekávání budoucího průběhu terape-
utického procesu: tak musím v prvém případě poskytovat
chybějící zkušenosti, které se např. nedostávaly v důsledku
výchovného zanedbání či traumatisace, a jež měly za ná-
sledek emocionální deficity, poruchy v sebeřízení či v regu-
laci vztahů atd. O chybějících zkušenostech nelze dost dobře
mluvit, ty musí pacient napřed dělat. Částečně se jedná o ja-
kousi

”
dovýchovu“, což je pro obě strany namáhavé, vyža-

duje velkou trpělivost a pokroky se uskutečňují po malých
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krůčcích. Nestačí tudíž zprostředkovat naše pochopení pa-
cientova života (klasický analytický přístup), je třeba něco
nového

”
dovytvořit“.

Naproti tomu lze konflikt s pacientem objasnit, pouká-
zat např. na jeho novou významovost, která umožňuje jeho
řešení, což se může udát i ve formě dramatické katarse, abre-
akce. Pokrok se často uskutečňuje ve skocích, náhlých náh-
ledech či v důsledku osvobozujících korektivních zkušeností.
Jde zde tudíž o získání větší míry svobody a autentičnosti,
nežli jako v předchozím případě, kdy je třeba vynakládat
námahu k dosažení regulace a socialisace vlastního chování.
Jde i o to, zda se máme s pacientem pustit do řešení jeho
problémů a konfliktů, či zda jde spíše o to je vydržet, naučit
se i trpět, přiznat si svou

”
nedostačivost“ a nejistotu.

Další rozdílnost představ, které ovlivňují vztahovou dy-
namiku, se týkají takových zásad, jako zda klást důraz při
řešení interpersonálních zátěžových situací pouze na vlastní
podíl na nich, či na nutnost dosáhnout změny v realitě, zda
klademe více důraz na emoční, kognitivní či behaviorální
složku chování, zda se domníváme, že pacient získá jen to-
lik, kolik námahy a odvahy investoval, a jakou přikládáme
váhu vzájemné interakci.
Dle výzkumu evropské psychoanalytické federace má ještě

větší podíl na utváření terapeutického vztahu a následné
úspěšnosti či neúspěšnosti terapie opět z těch 70 procent –
interakce s našimi implicitními, osobními představami a oče-
káváními, jež jsou převážně nevědomé. Nejde jen o nevědomé
uspokojování vlastních potřeb a vyhýbání se úzkostem a ne-
jistotám v určitých vztahových situacích s pacientem, nýbrž
spíše o nereflektované subjektivní samozřejmosti, o kterých
opět předpokládáme, že platí i pro pacienty, týkající se tzv.
dobrého vztahu, míry věnování se pacientovi odpovědnosti
a zájmu o něj, jde o úlohu jeho i své vlastní role, o subjek-
tivní představu o autentičnosti, otevřenosti, seberealisace,
potřeby smyslu života, o respektování kulturních hodnot
atd. To vše ovlivňuje vztahové zkušenosti mezi lidmi, tu-
díž i mezi terapeutem a pacientem. Josef Sandler říká, že
se neustále snažíme nastolit myšlenkovou identitu se svým
protějškem.
Nové světlo na tuto subtilní mezilidskou interakci vrhla

tzv. theory of mind, jež byla v nedávné době podepřena ne-
urofyziologickými výzkumy činnosti mozku. Tzv. zrcadlové
neurony vnímají automaticky psychický stav druhého člo-
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věka. Výsledkem je psychomotorické napodobování druhého
a tím i porozumění, jak se k nám chová, jaký má s námi
úmysl, či co od nás očekává. Dokonce i když vztahová osoba
své chování k nám přeruší, odehrává se toto až do konce
v nás samých, čímž můžeme vytušit i nevědomé impulsy
u druhých, jejich skutečný vztah k nám. Tím získává dítě již
v prvých dnech a týdnech života za podmínek dostatku po-
sitivních kontaktů pocit důvěrnosti, předpověditelnosti a tu-
díž i spolehlivosti v mezilidských interakcích. Psychickou re-
presentací této schopnosti je rozličná míra identifikace, resp.
empatie. To je jedna strana mince.Ta druhá logicky zna-
mená, že musíme počítat s tím, že též do nás pacienti vidí,
vycítí naše očekávání i pohnutky, zájem o ně i terapeutický
cíl, jež sledujeme (či o němž nemáme jasno). Musíme počítat
s tím, že neustále na naše pacienty positivně či kriticky rea-
gujeme, vědomě i nevědomě jim umožňujeme zaujímat určité
role, jež mohou jak omezovat, tak i být přínosné. V tomto
smyslu si musíme být vědomi , že vykonáváme nad pacien-
tem moc tím, že ovlivňujeme selekci jeho chování a prožívání,
dokonce i snění. Ještě méně si uvědomujeme, že to samé
dělá pacient s námi. Jedná se o neustálé subliminální vyjed-
návání toho, o čem budeme hovořit a čemu se vyhýbat, co
je podstatné na pacientově problematice a jakým způsobem
chceme strukturovat vzájemné interakce: mají být emoci-
onální či racionální, do jaké míry je vítána kontroverse či
dokonce agresivita, osobní reakce na sebe, zdali je možný
i tělesný dotyk atd. Jakákoli jednostrannost – ve smyslu ne-
vědomé dohody o tom, co z terapie vylučujeme a tím ome-
zujeme společný diskurs – lze označit za společný odpor. Je
na terapeutovi, aby se nad tím neustále zamýšlel a otevřel
s v terapii tomu neslovenému a v životě pacienta nežitému,
či spojenému s pocity strachu, studu, viny či traumatizace.

Je třeba si přiznat, že dáváme pacientovi k dispozici vždy
jen omezený prostor, koridor, ve kterém se může realizovat.
Tak jedna terapeutka označila svou pacientku jako křehkou
květinku, což vyústilo do podpůrného, ochranitelského po-
stoje k ní, a konfrontace, které by možná spíše přispěly k po-
sílení její osobnosti, byly z vzájemných interakcí vyloučeny.
Labilní, přepracovaná a často nemocná terapeutka vyprávěla
v jedné supervisi, jak se pacientka usmívá i při líčení frustru-
jících situací a poukázala na to, že by měla vyjádřit i pocity
vzteku a smutku, nereflektujíc, že pacientka, jež vnímala její
psychický stav, jí nechtěla zatěžovat. Navíc se odnaučila za-
těžovat jak vzdorem, tak i přáním po láskyplném vztahu
svou často nemocnou a depresivní matku. Tím vytvořila si-
tuaci double blind, když pacientku za něco nepřímo kriti-
zovala, co jí sama neumožňovala a spíše podporovala opak,
což nevnímala.

Zde se dostáváme k otázce, jak se liší běžné vcítění od
terapeutické empatie. Ta znamená, že se vciťujeme nejen
do motivů manifestního chování, do symptomatiky a strá-
dání pacienta, nýbrž i do oné latentní, často opačné, nežité
stránky jeho života. Teprve když v sobě otevřeme vnitřní
prostor pro vnímání a přijetí toho, co se pacient neodva-
žuje žít, teprve potom se tím vztáhne k nám. A opět je na
nás, abychom vycítili, co vše musí překonat, zda nastal ten
správný okamžik nový vztah pacientovi nabídnout, zda jsme

dali pozor na to, jestli nám to skrytě ukazuje, nás testuje,
zda se o něj dostatečně zajímáme. Tomu je třeba se otevřít
i na tělesné, sensomotorické úrovni, jak co se týče identifikace
s jeho pohnutky, přáními a úzkostmi, tak i co se týče vlast-
ních impulsů a reakcí. Někdy je dokonce vhodné naslouchat
jen melodii řeči, věnovat se mimice a gestikulaci i tělesnému
postoji pacienta, a pomocí této tělesné komunikace vyplnit
mezery a nesrovnalosti v jeho verbální komunikaci. Jde o to,
abychom vycítili jeho ambivalenci mezi starým, neadaptiv-
ním, avšak známým vztahovým vzorcem chování, a novou,
neznámou cestou, spojenou s nejistotou či dokonce s dřívěj-
šími negativními reakcemi okolí. Dále je třeba se vcítit do
vzájemného vztahu a vzájemného působení na sebe a odhad-
nout, jakou reakci je ochoten pacient od nás přijmout, zda je
vhodnější interpretace či konfrontace, jak zkombinovat často
bolestný poukaz na nežitý či nevlastní způsob dosavadního
života s vyvoláním motivace něco podstatného změnit, co
může přinést lepší kvalitu života. Jde o to, vycítit na jedné
straně připravenost k psychoterapeutické práci na změně
ohledně zvládání problematických situací, včetně zdrojů, jež
jsou k disposici, a na druhé straně míru odporu proti tomu.
Přitom často nestačí kognitivně pracovat na změně postoje,
neboť je třeba uvážit míru úzkosti, jež je s ním spojena,
takže může být nutné napřed zpracovat původní traumatic-
kou situaci, či se zabývat možností realisace tohoto postoje
v bezprostředním okolí pacienta a začít terapii např. prací
s celou rodinou.

Z toho vyplývá, že změna postoje, který udržuje danou
problematiku a symptomatiku nemusí nastat, budeme-li rea-
govat pouze na ní (zabývaní se jí může dokonce působit jako
posilování), nýbrž spíše tehdy, budeme li reagovat na tímto
postojem v latenci udržované alternativy.

Další závěr, jež je možno již teď učinit, se týká expertnosti,
nedávno vášnivě diskutované na stránkách Psychoterapie.
Dle mého názoru se expertnost netýká tolik aplikace teorií na
určitou problematiku, nýbrž jde o to být expertem na výše
popsanou empatii, citlivost k našim pacientům a vzájem-
nou komunikaci. Knihy, psychoterapeutické teorie, vlastní
i supervisní zkušenosti mi rozšiřují moje vědění o nejrůzněj-
ších možnostech lidského prožívání a porozumění, v čemž
mi dosud bránily osobní zábrany či nedostatek fantasie. Ob-
dobně mi jde o rozšíření rejstříku toho, co vše se může stát,
když na určitou problematiku budu reagovat tak či onak.
A samozřejmě mi jde i o to, abych korigoval svojí vlastní
subjektivitu v nazírání na pacienta i chování se k němu.

A to se už dostáváme k tomu, jak ona schopnost empa-
tického porozumění a reagování na pacienta může být na-
rušena a jaké to má následky. Nebudu se zabývat spíše říd-
kou možností deficitu vcítění, který vzniká následkem nedos-
tatku láskyplného neverbálního rozhovoru s rodiči v prvých
dnech a týdnech života. Daleko častěji je blízkost a inten-
sivní emocionální interakce – tedy ono vzájemné komuni-
kační medium a podmínka psychoterapie – spjata buď se
silnou touhou po naprosté harmonii, kdy převažují identifi-
kace s pacientem, či naopak s úzkostí, se strachem o vlastní
svobodu, či s obavou možnosti bezprostřední agrese. V pr-
vém případě se dává terapeut pacientovi plně k disposici,
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má plné porozumění jak pro jeho dětské, resp. maladaptivní
potřeby, tak se mu snaží vyhovět i v tom, v čem se cítil do-
savad frustrován, akceptuje tudíž všechny konfliktní stránky
jeho osobnosti. Místo

”
pouhého“ porozumění mu tím na-

bízí uspokojení jeho potřeb ve vztahu, což vede k ústupu
symptomatologie, neuvědomujíce si, že vzniká pouze přeno-
sové uzdravení, tzv. přenosová neurosa (tj. oboustranná).
Místo, aby byla tato analysována, se oba aktéři cítí v této
v podstatě umělé, hýčkající atmosféře krásně, místo posí-
lení osobnosti se frustrační tolerance pacienta oslabuje. Ze
zřetele sejde vlastní úsudek a nezávislé, cílené reagování na
něj.
Naproti tomu bývá strach z blízkosti racionalisován coby

překračování hranic ze strany pacienta, ten je patologiso-
ván, ač chce např. pouze získat dosud chybějící zkušenost
blízkého vřelého kontaktu. Tak si jeden kolega stěžoval, jak
se ho jeho pacient

”
penetrantně“ ptá na jeho osobní život,

cítil se doslova tlačen ke zdi, aniž pomyslel na to, že se
jedná o jeho problém, kterým omezuje terapeutické mož-
nosti pacienta. Navíc tendují takoví terapeuti k racionálním
terapiím, zčásti vypoví empatickou identifikaci, která je jim
moc těsná. Pacient se stává objektem, který je analysován, či
který má předělat svoje myšlení a naučit se novému chování.
Stává-li se pacient objektem terapeuta-experta, pak se opa-
kuje původní patogenní situace, kdy se stalo dítě objektem
subjektivity rodiče, obětí, které bylo indukováno nevlastní,
deformující sebepojetí či způsob jeho života. To se může udát
i v terapii, kdy např. terapeut dá za úkol pacientovi asertivní
chování v restauraci, který se ve skutečnosti jeho uskuteč-
něním přizpůsobuje svému terapeutovi coby poslušný žák,
což není reflektováno a tudíž považováno za normální. Zde
se již může jednat o motiv zneužívání pacientů k uspokojo-
vání vlastních potřeb po moci a ovládání, po psychoterape-
utickém inženýrství, po naplnění narcistických, penetrantně-
sadistických, voyeurských či sexuálních neuspokojených přá-
ních. V mírnější – a častější – podobě uspokojují terapeuti
své potřeby po vřelém kontaktu, sympatii či dokonce lásce,

po uznání, nahrazujíc se tím jinak jednotvárný život in-
tensivními psychoterapeutickými zážitky. Často se diskutuje
otázka, zda je menším zlem nevědomé poškozování pacientů.
Nevědomost, či dokonce vydávání zla za dobro, pro pacienta
může nasekat v jeho psychice dokonce ještě větší paseku, ne-
boť není schopen se proti tomu argumentačně bránit. Tolik
ke kvalitě vztahovosti a reflektování vzájemné interakce.
Na závěr bych se chtěl zmínit o principu oscilace, který

považuji terapeuticky za důležitý. Zvláště co se týče stále
častější problematiky osobnostní identity je účelné oscilovat
mezi tématem formování osobnosti v minulosti, přítomnou
životní situací, pacientovou symptomatikou a problemati-
kou a zrcadlením toho všeho v interakci s terapeutem či
ve skupině. Dále jde o oscilaci mezi vcítěním se do pacienta,
jeho vztahových osob a do svých autentických reakcí – místo
jednostranného agování je třeba vědomě a autenticky reago-
vat na všechny konfliktní stránky pacientovy osobnosti. Jde
i o oscilaci mezi emočním, kognitivním a autentickým rea-
gováním, což se nemá směšovat s biografickým sebeodhalo-
váním. A nakonec je třeba oscilovat mezi zájmem o pacienta
a vlastní psychickou hygienou, resp. je optimální obě sladit,
nic nenechávat v sobě vězet, nýbrž to ve vhodný okamžik
vrátit v terapeutické formě pacientovi zpět.

Prednáška odznela na: 26. Česko-Slovenskej konferencii
v Luhačoviciach

Literatúra

Literatúra u autora.

Do redakcie došlo 23.10.2007.


