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Vo všeobecnosti sa chyba a omyl spájajú s niečím nega-
tívnym. Chybám sa snažíme v živote vyhnúť.

”
Múdry sa

učí na cudzích chybách“, hovorí jedno príslovie. Keď chybu
spravíme, snažíme sa ju napraviť, poučiť sa z nej alebo ju
ospravedlniť.

”
Len ten, kto pracuje robí chyby“, hovorí iné

príslovie.
V psychoterapii negatívny postoj ku chybám a omylom

nemožno vždy jednoznačne zaujať. Existujú chyby, ktoré
samé osebe môžu narušiť psychoterapeutický proces, viesť
k jeho ukončeniu a viesť i k poškodeniu pacienta. Mohli by
sme ich nazvať chyby narúšajúce terapeutický proces.
Existujú však aj

”
chyby“, ktoré sú síce prešľapmi voči zau-

žívaným pravidlám psychoterapeutickej práce, ale v koneč-
nom dôsledku môžu viesť ku skvalitneniu procesu terapie.
K tomuto poznaniu často stačí, keď sa započúvame v su-
pervíziách do opisov prípadov. Chyba, ktorú terapeut v jed-
nom sedení spravil, sa neskôr ukáže ako podnet pre výrazné
zlepšenie terapeutického vzťahu, upevnenie pracovnej alian-
cie alebo porozumenie psychodynamike pacienta . . . Takéto
chyby by sa dali označiť ako chyby prospešné terapeutic-
kému procesu alebo zjednodušene chyby-nechyby.
Známa česká analytička si zaspomínala na jedného zo svo-

jich pacientov. Keď sa raz objavil v settingu v elegantnom
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obleku, vyleštených lakovkách, v košeli s motýlikom – tak
neodolala a ako sama vraví

”
spravila chybu“. Pochválila ho:

”
Vám to dnes ale sluší . . . “ Pacient hneď ako si ľahol, na
ňu zaútočil:

”
urazili ste ma . . . a vôbec ani neviete, ako ste

ma urazili . . . “ Potom, čo jej vynadal, vysvetlil. Urazila ho
tým, že povedala

”
dnes“, to teda znamená, že inokedy mu

to nesluší . . . – po danej
”
chybe“ analytičky sa ukázala ob-

rovská citlivosť pacienta na hodnotenie inými, jeho narcis-
tická štruktúra. Bola to chyba v pravom slova zmysle, keď
viedla ku diagnostickému spresneniu či potvrdeniu pacien-
tovej osobnosti ?
Alebo iný príklad. Otázne môže byť nakoľko primeraná

a správna je požiadavka kladená na pacienta, aby počas
trvania psychoterapie nerobil závažné životné rozhodnutia.
Ako bude žiť bez životných rozhodnutí pacient, ktorý bude
chodiť 10–15 rokov do psychoanalýzy ? Už citovaná psycho-
analytička si spomenula na iného svojho pacienta, ktorý sa
počas dovolenky svojho predchádzajúceho analytika oženil
a mal potom 2 deti. Pokiaľ by čakal na koniec psychoanalýzy
pripravil by sa o rodinu. Čo teda bola chyba, že analytik ta-
kúto požiadavku mal, alebo že ju pacient odmietol dodržať ?
A ešte jeden prípad zo psychoanalýzy. Pacient analytičku

slovne napadne a ona má zlosť . . . Hovorí k tomu:
”
je to

chyba, ako analytik by som ju nemala mať . . . “ neskôr ale
vyjde najavo, že to bol jej protiprenosový pocit vzniknutý
pri identifikácii s pacientom. To, že analytička mala zlosť,
viedlo k pátraniu, kde je jej zdroj a neskôr ku osvetleniu
psychodynamiky. Bola to teda chyba, že analytička neostala
neutrálna, ale pocítila zlosť na pacienta ?
Praktikujúci analytik – Zoltán Erdély prináša – v nedávno

u nás vydanej knihe – postreh svojej kolegyne, ktorá ho-
vorila, že

”
sú to práve analytikove „chyby“, ako opustenie

rámca abstinencie, jeho afektívne správanie a chybné vý-
kony, ktoré posunú analýzu vpred, keď sa dostala do zá-
vozu“. Sám vyjadruje názor, že

”
ideologicky podmurovaná

abstinencia (analytika), ktorá nezodpovedá situácii ani re-
alite, je výrazom analytikovho odporu . . . a chybné výkony
sú jedinými pravými výkonmi self“(Erdély, 2007).
Čo je teda osožnejšie pre pacienta, keď sa takýchto chýb

dopúšťame, alebo keď sa ich snažíme vyvarovať ? A dá sa vô-
bec na túto otázku jednoznačne odpovedať ? V praxi i v lite-
ratúre sa môžeme predsa stretnúť i s takými chybami, ktoré
môžu terapeutický vzťah či proces ukončiť, ktoré môžu pa-
cienta poškodiť.

Kazuistika 1

25-ročná pacientka s príznakmi panickej poruchy. Jej kamarát
– lekár ju po vyše polroku ťažkostí vzal ku psychiatrovi. Ten,
ako sama hovorí, sa s ňou Ľ hodinku porozprával, nekreslil
jej jeden kruh a napísal jej lieky. Zlepšenie sa nedostavilo. Po
ďalšom ataku paniky jej kamarát dohodne stretnutie u psy-
choterapeuta a čaká s ňou na chodbe. Do pracovne terapeuta
vstupuje smelo rázne atraktívna žena, živo gestikulujúca, po-
hadzujúca hlavou, podchvíľou si začesávajúca bohaté vlasy.
Obutá vo vysokých topánkach, oblečená v obtiahnutých džín-
soch, blúzke s hlbokou dekoltážou

Opisuje prvý panický atak po rozchode so svojím dru-
hým chlapcom, ktorý bol v mnohom opakom toho prvého.

”
Zachránená“ bola tretím, ktorý bol zase celkom odlišný. Keď
sa ten s ňou rozišiel, ataky sa stupňovali. Nevidí v rozchodoch
možný súvis s jej panickými atakami. Z 3 súrodencov je naj-
staršia, má 2 bratov, otca opisuje ako necitlivého. Na záver
sedenia oceňuje, že sa s terapeutom mohla toľko porozprávať.
Počas 2. sedenia hovorí, že si s otcom boli veľmi blízki do
jej 10. rokov, kým bývali na strednom Slovensku. Výletovali,
športovali či v zime alebo v lete, otec ich mával na starosti. Po
presťahovaní si zrazu uvedomila, že otec sa nezaujíma o nič,
o nikoho, vôbec nie o to, ako škola alebo či má frajera, len sa
im vyhýba, pije a háda sa. Cítila sa odmietaná . . .

”
Predsa to

ale nemôže s otcom súvisieť“, hovorí,
”
lebo ona si nevyberá

takých starších mužov, ako sa píše v ženských časopisoch“.
Terapeut prináša interpretáciu, hovorí, že

”
práve ide o jej po-

trebu prijatia a opustenie, ktoré zažila. Rovnako ako ostala
opustená otcom, ostala opustená aj tými troma rôznymi par-
tnermi, ktorých mala, čo v nej môže vyvolávať paniku, strach
z toho, že bude opäť opustená, čo je snáď aj dôvod, prečo
nejde do ďalších vzťahov, hoci sa ponúkajú“.
Pacientka reaguje zdanlivo isto, hovorí,

”
vidíte, takto som

sa na to nepozerala . . . hm, mohlo by to mať až taký vplyv ?“
Súhlasí s navrhovaným psychoterapeutickým vedením, na

nasledujúce sedenia sa ale už nedostaví.
Je dobré, keď terapeut v dynamickej psychoterapii v 1.in-

terview prinesie probatórnu interpretáciu. Keď však veľmi
zavčasu prinesie jadrovú interpretáciu (ktorá zachytáva zá-
kladný konflikt P), môže toto viesť k takému vzostupu obrán
pacienta, že tento už do psychoterapie nepríde. Predpokla-
dám, že predčasné ukončenie vlastne ešte ani nezačatej tera-
pie malo v opísanej kazuistike takéto pozadie. Prečo sa tera-
peut tak ponáhľal s prinesením jadrovej interpretácie môže
mať súvis s akčnosťou záchranára, jedného v rade – a ako sa
zdá – toto malo pôvod v protiprenose terapeuta.
Z pohľadu Haydée Faimbergovej by sa mohlo jednať o neu-

držanie predčasnej konštrukcie terapeutom. Predčasnej kon-
štrukcie, ktorá bola skôr založená na terapeutovej predbež-
nej koncepcii – a táto, aj keď sa celkom zhodovala s tým, čo
sa v minulosti prihodilo, mohla mať – predčasne prinesená –
rovnaké dôsledky ako interpretácia vzniknutá mimo kontext
(Faimberg, 2001). Akokoľvek, výsledkom bola chyba, vedúca
ku ukončeniu terapie.

Kazuistika 2

37-ročný muž, vysoký, vyšportovaný prichádza do psychote-
rapie od psychiatra pre depresívne stavy. Robil v ozbrojených
zložkách, nechal to a začal sa živiť ako vodič nákladných áut.
Brával cesty, ktoré nik nechcel – na východ, do Turecka, Ázie
a zažíval pri nich všeličo. V 1. interview opisuje aj stav, kedy
sa chystal obesiť, stál už na stoličke so slučkou okolo krku,
terapeut až nutkavo žiada podrobnosti z tejto situácie, má
pocit, že sú dôležité a že ich opisom pacient môže hodne zís-
kať. Po jeho odchode sa cíti nadšený, ako sa pustil do ťažkej
témy, ako to zvládol, ako pacient z toho môže profitovať . . .
nadšený tak, až mu je to divné . . . keď sa zamyslí uvedomí si,
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že žiadaný podrobný opis pacientovej debaklovej situácie bola
presne tá istá kastrácia, akú s radosťou dopriaval pacientovi
jeho otec . . .
Terapeut unášaný protiprenosovou rivalizáciou kastruje

pacienta a uvedomujúc si nepriliehavosť svojho emočného
prežívania objavuje následne

”
chybu“, ktorej sa dopustil

a ktorá viedla k tomu, že pacient po 1. interview na psy-
choterapiu rezignoval.
János Harmatta upozorňoval počas výcviku krátkodobej

psychoanalytickej psychoterapie na najzávažnejšie chyby,
ktoré veľmi prehľadne rozčlenil na:

Chyby všeobecné

1. terapeut necíti, že vie pacientovi pomôcť, pokiaľ tera-
peut sám je neistý, potom aj priebeh terapie je neistý,

2. nesedí terapeutický problém s metódou,

Chyby počas 1. interview

1. veľa alebo málo materiálu, chýba psychologicky rele-
vantný materiál (napr. vzťah medzi P-T, prílišná pasi-
vita T),

2. prekročenie časového rámca, alebo iné porušenie hra-
níc,

3. otázky motivácie pacienta – pýtať sa P čo očakáva od
terapie vedie k jeho zneisteniu, rovnako nejasné po-
menovanie charakteru terapie napr. vágne

”
sebapozna-

nie“, bez dôrazu na očakávanie zmeny,

4. nepomenovanie cieľa terapie, jeho nedosiahnuteľné vy-
týčenie, či príliš zužujúce pomenovanie (napr. odstrá-
nenie symptómu).

Chyby pri začiatku a v rozvoji terapie

1. strata terapeutickej nite (nenaviazanie na 1. interview),

2. nezachytenie prenosových a protiprenosových vzťahov
(obzvlášť pokiaľ P nedonáša materiál, alebo ten nemá
citový náboj či naopak je P zmietaný nezvládnuteľnými
citovými výkyvmi),

3. zotrvávanie v terapii pri veľmi intenzívnom pozitívnom
prenose, či neriešenie negatívneho prenosu.

Chyby pri ukončovaní terapie

1. zošmyk do supportívnej terapie, potom je ťažké ukon-
čovanie,

2. nevysporiadanie sa s vlastnými omnipotentnými pred-
stavami (ku ukončeniu treba doviesť terapiu aj seba
samých – terapeutov),

3. pýtať sa, čo sa zlepšilo (býva vytesnené v smútkových
reakciách),

4. neurobenie súhrnu a skutočného uzavretia terapie,

5. neoddelenie sa T – potom hrozí vyhorenie (burn out).

O zdrojoch chýb v terapii špeciálne so suicidálnym pacien-
tom a pacientom v involúcii či starobe píšu Herta Wetzig-
Wurthová a Peter Muller. Upozorňujú na to, že pacienti po
suicidálnom pokuse môžu u terapeuta vyvolávať zlostnú ob-
ranu. V dôsledku toho môžu byť takíto pacienti rýchlo od-
bavení a odoslaní k inému terapeutovi, pričom prerušenie
terapeutického vzťahu nie je v tomto prípade vôbec pomá-
hajúce. Negatívny protiprenos terapeuta v týchto prípadoch,
zvlášť pri identifikácii s agresívnymi a trpiacimi časťami vy-
voláva pocit, že pacient má v tejto situácii vlastne pravdu,
čo môže byť zdrojom chybného vzťahovania sa terapeuta
(Wetzig-Wurth a Muller, 2004).

Autori píšu, že staroba je často stotožňovaná s degene-
ráciou a akoby sa vtedy už ani nemali objavovať intrapsy-
chické konflikty. U lekárov existujú aj výrazné odpory voči
vnímaniu staroby a obmedzenosti života. Staroba a choroby
v starobe sú vnímané ako bremeno a lekári sa im bránia. Na
druhej strane – pripomínajú autori – vzniká pri psychotera-
pii starého človeka riziko, že terapeut sa v rámci priateľskej
náklonnosti stane preňho jediným dôverníkom a vznikne až
symbiotické naviazanie sa, prípadne prianie nahradiť par-
tnera. Táto konštelácia je ale bezvýchodisková a vedie k re-
gresii a zosilneniu depresie.

Ďalší zdroj chýb býva daný tým, že starý človek terape-
utovi pripomína rodičov. Hlavne mladší terapeut môže mať
potom sklon vyhýbať sa určitým témam – napr. sexualite, čo
je často v rozpore s prianiami a potrebami pacienta (Wetzig-
Wurth a Muller, 2004).

Ako sa vysporiadať s chybami v našej
psychoterapeutickej praxi ?

Moje doporučenie je celkom jednoduché.
”
Chyby-nechyby“

vyhodnotiť a rýchlo zúžitkovať v terapii. Oporu pre toto
odporučenie môžeme nájsť v minikazuistikách spomínaných
v úvode i už v citovanom úryvku z knihy Zoltána Erdélyho,
že práve chyby terapeuta posunú terapiu vpred, keď sa táto
dostala do závozu. Určité škrípanie, potrebu objasňovania
a snáď aj objavenie sa chýb vo vzťahu T-P možno cítiť aj
z vyjadrenia Haydée Faimbergovej, v ktorom zdôraznila, že
nedorozumenie medzi T-P je jednou zo základných hnacích
síl terapie (Faimberg, 2001).

Chyby narúšajúce terapeutický proces je tiež potrebné
vyhodnotiť, snažiť sa z nich poučiť a do budúcna sa ich vy-
varovať.

Supervízia má v tomto svoju nezastupiteľnú rolu, obzvlášť
taká, ako opisuje Michael Bálint – s atmosférou, v ktorej
chyba alebo omyl jednotlivca z neho nerobí bezcenného člena
skupiny, ale môže naopak byť podnetom k tomu, aby nedos-
tatky poslúžili jemu i skupine ako príležitosť k diskusii a tým
prispeli k posunu prípadu, jednotlivca i celej skupiny vpred
(Bálint, 1999).
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