
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 25, 2018, č. 2, s. 20 - 26 

20 

Prehľadová práca  

 

Mentalizácia: Evolučné a neurobiologické spojenie medzi vzťahovou väzbou  

a mentalizovaním. Časť II. 

The mentalization: Evolution and neurobiological conections between  

interpersonal realtionships and mentalization. Part II. 

Róbert Košťan1, Marián Bernadič2 

 

Súhrn 

V rámci psychoterapie existuje viacero spôsobov ako pomáhať ľuďom s narušenými interpersonálnymi vzťahmi. 

Jeden z novších prístupov predstavuje terapiu založenú na mentalizovaní (MBT). Úvod do tejto problematiky 

sme uverejnili v minulom čisle tohto časopisu. Teraz pokračujeme časťou Evolučné a neurobiologické spojenie 

medzi vzťahovou väzbou a mentalizovaním. MBT sa zameriava iba na tie poruchy, kde je narušené mentalizova-

nie vyslovene jadrovým problémom. V budúcom čísle prinesieme návody na praktické intervencie v terapii. 

Kľúčové slová: evolučné spojenie, neurobiológia, interpersonálne vzťahy, mentalizovanie, teoretické výcho-

diská mentalizovania. 

 

Summary 

There are several ways in psychotherapy how to help people with impaired interpersonal realtionships. One of 

the newest approach is an MBT – therapy based on mentalization. Introduction to this problematic was pub-

lished in the last volume od this journal. Now we continue by Evolution and neurobiological conections between 

interpersonal realtionships and mentalization. MBT focus is where impaired mentalizoation take place a core 

problem. These pages offer an overview of theoretical backround in insufficient developement of mentalization 

with some directions for practical use right in therapy. 

Key words: impaired interpersonal realtionships, mentalization, theoretical backround in insufficient develo-

pement of mentalization. 

 

1.1.1 Selektívne výhody vzťahovej väzby  

Ako vzrastá naše pochopenie prepojenia mozgového vý-

voja a skorých psychosociálnych zážitkov, môžeme vidieť, 

že evolučná úloha vzťahovej väzby (VV) ide oveľa ďalej ako 

len k poskytovaniu fyzickej ochrany malému dieťaťu. VV 

poskytuje to, k čomu bol mozog vytvorený, teda, že mozgové 

procesy, ktoré slúžia sociálnym kogníciám, sú vhodne orga-

nizované a pripravené vybaviť indivíduum ku kolaboratívnej 

existencii s ostatnými. V nedávnej minulosti sa začali obja-

vovať prepojenia na biologické cesty a smery. Tieto práce 

ilustrujú, ako také základné procesy - akými sú génová ex-

presia či zmeny v hustote receptorov - sú ovplyvňované pro-

stredím, v ktorom dieťa je. Mozog je zážitok - očakávajúci 

(Siegel, 1999).  
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1.1.2 Selektívne výhody mentalizovania  

Mentalizovanie je evolučným „vrcholom“ ľudského inte-

lektuálneho úsilia. Ale čo bolo tou hybnou silou selekcie pri-

bližne dvoch miliónov rokov smerom k uvedomovaniu si 

mentálnych stavov u seba a ostatných? Boli to opakované vý-

zvy fyzického sveta, ktorým čelili naši predkovia? Prekvapu-

júco, skoky vpred vo veľkosti mozgu v priebehu evolúcie ne-

korešpondujú s tým, čo nazývame ekologickými požiadav-

kami na našich hominidných predkov (klimatické zmeny, 

ohrozenie predátormi, dostupnosť koristi).  

Evolučný biológ Richard Alexander (1989) navrhol ši-

roko akceptovaný model vývoja ľudského mozgu. Podľa 

neho výnimočná ľudská inteligencia nevychádza z nepriateľ-

ských síl prírody, ale v hre je skôr vysporadúvanie sa s kom-

petíciou s ostatnými ľuďmi. Táto časť evolúcie sa objavila až 

vtedy, keď sa náš druh stal relatívne dominantným. V tomto 

bode sme sa stali „hlavnou nepriateľskou silou prírody“.  
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U všetkých druhov možno vidieť súťaživosť, ale ľudský 

druh je v tomto ohľade špecifický, pretože úloha, ktorú zas-

távame v rámci sociálnej skupiny, je významne spojená s ús-

pechom. Ako postupne narastala inteligencia „protivníkov“ 

(druhých ľudí), čoraz väčšie požiadavky boli kladené na men-

talizačnú kapacitu človeka. Vytváranie a manipulácia s men-

tálnymi scenármi (myšlienky o myšlienkach a pocitoch) získa-

vali čoraz väčšiu reprodukčnú výhodu. Ak myseľ určovala 

správanie a anticipácia s interpretáciou správania umožňo-

vali spoluprácu, vytváral sa tým pádom selekčný tlak na vyš-

šiu úroveň sociálnej interpretačnej kapacity.  

 

1.1.3 Interpersonálna interpretačná 

funkcia  

Kapacita interpretovať ľudské správanie vyžaduje inten-

cionálny stav: „zaobchádzanie s objektom, ktorého správanie 

chceme predpovedať, ako s racionálnym činiteľom, ktorý má 

svoje presvedčenia a túžby.“ Táto kapacita sa označuje ako 

interpersonálna interpretačná funkcia (IIF).  

 

1.1.4 Neuronálne systémy a sociálne 

kognície  

K vývinu interpretačnej funkcie (Fonagy a Target, 2002) 

prispievajú 4 mechanizmy kontroly a emočného spracováva-

nia:  

- označovanie emócií a ich porozumenie, 

- regulácia nabudenia, 

- zámerná kontrola pozornosti,  

- špecifické mentalizačné kapacity. 

 Tieto interpretačné funkcie sú riadené 3 osobitnými, ale 

navzájom prepojenými a komunikujúcimi uzlami v mozgu: 

1. Uzol tvorený štruktúrami, ktoré kategorizujú stimuly 

ako sociálne a dešifrujú ich sociálny účel, 

- area fusifirmis, sulcus temporalis superior, predná tem-

porálna kôra.  

2. Uzol zameriavajúci sa na afekt, patria sem aj oddiely 

spojené s odmenou a trestom. Systém sprostredkováva 

vzťahové zážitky a interakciou s predchádzajúcim uz-

lom dáva sociálnym stimulom emocionálnu dôležitosť, 

- amygdala, hypotalamus, nucleus accumbens, nucleus 

striae terminalis.  

3. Uzol, ktorý sa venuje regulácii kognície, podieľa sa na 

zámernej pozornosti, na cieľ zamerané správanie, menta-

lizovanie (zohľadnenie perspektívy, úlohy teórie mysle), 

- dorsomediálna prefrontálna a ventrálna prefrontálna 

kôra.  

Základy mentalizovania nachádzame aj u nehumánnych 

druhov - ako to vyplynulo z nedávnych prác zameraných na 

zrkadlové neuróny (Galesse, 2001; Rizzolatti a Craighero, 

2004). Uvedení autori potvrdzujú, že pochopenie činov os-

tatných vyžaduje aktiváciu systému zrkadlových neurónov 

a k pochopeniu emócií ostatných je nevyhnutná aktivácia vis-

cero-motorických centier. Motorické neuróny v prednej pre-

motorickej kôre makakov odpovedali, nielen vtedy, keď 

opica robila konkrétny na cieľ zameraný čin, ale aj vtedy, ak 

táto opica pozorovala rovnaký alebo podobný čin vykoná-

vaný inou opicou (Galesse, 2001; Rizzolatti a Craighero, 

2004).  

Extrapoláciou tohto výskumu zrkadlových neurónov by 

sme mohli predpokladať dvojúrovňový systém, ktorý pod-

chycuje mentalizovanie: fronto-kortikálny systém vyvoláva 

deklaratívne reprezentácie, kým systém zrkadlových neuró-

nov plní skôr úlohu bezprostredného a priameho pochopenia 

iných. V prednej časti inzuly sa spracúva vizuálna informácia 

zameriavajúca sa na emócie ostatných, následne je priamo 

prenesená (mapped) na „rovnaké“ viscero-motorické neuro-

nálne štruktúry, ktoré určujú prežívanie rovnakej emócie 

u pozorovateľa (Wicker et al., 2003). Takéto prenášanie 

v neuronálnom systéme sa môže diať už pri púhej predstave 

emócie u iného človeka (Siegel, 1999).  

Galeese a Goldman uvažujú v zmysle predpovedania 

správania iných o spoločne zdieľanom neuronálnom prená-

šaní medzi tým, čo osoba „hrá“ (ako sa správa) a tým, ako to 

vnímame (Galesse, 2001).  

 

1.2 Neurobiologický základ mentalizovania  

Mentalizovanie je jednou z funkcií toho, čo voľne nazý-

vame „sociálny mozog“ (Brothers, 1997). Pri používaní tohto 

termínu by sme však nemali tvrdiť, že oblasti mozgu, ktoré 

sú aktívne pri mentalizovaní, sa exkluzívne venujú len spra-

cúvaniu sociálnych stimulov. Rôznorodosť mozgových 

štruktúr, ktoré sú aktívne pri úlohách spojených s metalizo-

vaním, súhlasí s mnohorakou povahou mentalizovania (Fona-

gy et al., 2007).  

Mentalizácia (podľa Koukolík, 2010) je:  

- schopnosť chápať, že pozorované osoby alebo veci, ktoré 

nejakým spôsobom jednajú alebo majú túto schopnosť 

(agenti), sú nositeľmi duševných stavov, ktoré sa nedajú 

pozorovať priamo (napríklad presvedčenia, viera, túžba 

po niečom);  

- zároveň schopnosť vysvetliť a správne alebo nesprávne 

predpokladať správanie „agentov“ v pojmoch týchto du-

ševných stavov.  

Mentalizácia je prejav činnosti obojstrannej neuronálnej 

siete veľkého rozsahu vo frontálnych, temporálnych a parie-

tálnych lalokoch. Úlohy, ktoré zahŕňajú mentalizovnie akti-

vujú predovšetkým mediálnu prefrontálnu kôru, prednú cin-

gulárnu kôru, precuneus, vonkajšiu oblasť stredu temporál-

nych lalokov, kôru na hranici temporálneho a parietálneho 

laloku, kôru sulcus parietalis superior a kôru polí temenných 

lalokov. Do istej miery je mentalizovanie lateralizované, kaž-

dopádne niektoré práce usudzujú, že pre reprezentáciu ob-

sahu vedomia druhého človeka je nevyhnutná činnosť pravej 

temporoparietálnej junkcie (TPJ), iné štúdie prišli k záveru, 

že ich reprezentuje ľavá TPJ.  
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Tabuľka 1. Funkcie kľúčových mozgových štruktúr za-

hrnutých do mentalizovania.  

Gyrus fusiformis Identifikácia osôb  

Sulcus temporalis 

superior 

Vnímanie činnosti a zámeru  

v správaní  

Amygdala 
Značenie emocionálnej význam-

nosti správania  

Temporálne polia 
Vytváranie sémantického kontextu 

pre správanie  

Zrkadlové neuróny 
Súzvuk s pozorovanými emóciami 

a činmi, imitácia  

Insula anterior 
Prežívanie a pozorovanie bolesti, 

hnusu  

Cingulum anterior 
Zámerná kontrola pozornosti, 

emócií a kognícií  

Orbitofrontálna 

kôra 

Monitorovanie premenlivých rein-

forement contingencies  

Mediálna prefron-

tálna kôra 

Samotná oblasť mentalizovania 

(prekrývanie s cingulom)  

 

K afektívnemu zafarbeniu pri vyhodnocovaní myšlienok 

a zámerov dochádza okrem aktivity v amygdale k zvýšenej 

aktivite aj v orbitofrontálnej kôre a insulárnej kôre. Inzulárna 

kôra je zároveň vysoko aktívna pri poznaní, že druhá strana 

nás oklamala.  

Poznávací register dojčiat a batoliat, ktorý sa týka dušev-

ných stavov druhých, je obmedzený. Treba rozlišovať oby-

čajnú citlivosť na podnety, ktorých zdrojom môže byť druhý 

človek (môže sa týkať pohybov tela, smeru pohľadu, emoč-

ných prejavov) od zložitejšieho, mentalistického prisudzova-

nia vnemov, emócií a vnútorných zážitkov druhej osobe.  

Behaviorálne experimenty s dojčatami a batoľatami do-

kazujú, že sa v prvých dvoch rokoch života začne prejavovať 

činnosť systému, ktorý je schopný uvažovať o vnímaní, emó-

ciách a cieľoch druhých ľudí. Okolo štvrtého roku života sa 

objavuje systém reprezentujúci presvedčenie druhých ľudí 

(Koukolík, 2008).  

Za kľúčové znaky schopnosti mentalizovať sa považujú: 

referencia (prisudzované stavy sa týkajú predmetov a situá-

cií) a koherencia (výsledky prisudzovania mentálnych stavov 

sú v systematických a kauzálnych interakciách). Kľúčovým 

testom dosiahnutej mentalizácie je test mylného presvedče-

nia (false belief). Úspech pri riešení sa vysvetľuje dvoma 

spôsobmi: 

A. Dieťa v 3-4 rokoch „dozrie“, takže je schopné reprezen-

tácie pojmu „presvedčenie“ druhej osoby. Ide teda o novo 

získanú schopnosť.  

B. Malé dieťa už nositeľom tohto pojmu je, ale dovtedy to 

nezvláda preto, že ešte nie sú „zrelé“ ďalšie nevyhnutné 

funkcie. 

  

V rovnakej dobe, keď deti zvládajú test mylného presved-

čenia, zvládajú aj kontrolu inhibície a niektoré aspekty syn-

taxu. U dospelých je táto problematika riešená funkčnými 

neurozobrazovacími metódami. Ide vlastne o štúdium funk-

čnej anatómie mentalizácie. Úlohou vyšetrovaných zdravých 

ľudí je pochopiť motiváciu, pocity a činy postáv z príbehov, 

ktoré si vypočuli, alebo sa pozerali na obrázky rôznych pred-

metov a otázka znela, či by ich funkcii rozumel Kryštof Ko-

lumbus.  

Úvaha navrhuje, že oblasť, ktorá by sa dala pripísať men-

talizácii:  

- by mala zvyšovať aktivitu pri všetkých podnetoch, ktoré 

znamenajú prisudzovanie presvedčenia druhej osobe, bez 

ohľadu na to, či je pravdivé alebo nepravdivé;  

- odpoveď oblasti by mala byť špecifická;  

- ďalšia otázka je, či sa uvažovaná oblasť odlišuje od ob-

lastí, ktoré reprezentujú iné duševné procesy, napríklad 

emócie.  

Pri výklade týchto experimentov treba odlíšiť, či systémy 

reprezentujú vlastné duševné stavy alebo duševné stavy dru-

hých ľudí.  

Vyšetrovanie 12 pacientov s ložiskovým poškodením 

mozgu  

Testovanie bolo zacielené na mylné presvedčenie a doká-

zalo, že pacienti sa dopúšťajú chýb. U 4 pacientov sa chyby 

vyložili poškodením riadiacich funkcií v dôsledku poškode-

nia prefrontálnych systémov. U 3 chorých sa vyložili poško-

dením ľavostrannej kôry lobulus parietalis inferior, teda TPJ 

(Apperly et al., 2008 in Koukolík 2010).  

 

1.2.1 Mentalizovanie emócií  

Rozhodujúce pre mentalizovanie emócií je byť v emcio-

nálnom stave a uvedomovať si emóciu. Niektorí autori hovo-

ria, že mentalizačná oblasť sa zúčastňuje na vytváraní repre-

zentácií, ktoré sú oddelené (alebo o krok späť) od vnímania 

a tieto reprezentácie môžu byť využité v ďalšom kognitív-

nom spracovávaní (Frith a Frith, 2003). Mentalizovanie emó-

cií zdôrazňuje prácu s pocitmi: ich identifikáciu, moduláciu 

a vyjadrovanie. Libermann et al. (2007) ukázali, že označo-

vanie afektov (výber a priraďovanie slov k emócii vyjadrenej 

tvárovou mimikou) zvyšuje aktivitu v pravej ventrolaterálnej 

prefrontálnej kôre a znižuje aktivitu v amygdale a priľahlých 

častiach limbického systému. Ba čo viac, mediálna prefron-

tálna kôra sprostredkúva tento vzťah medzi amygdalou a ven-

trolaterálnou prefrontálnou kôrou.  

 

1.2.2 Mentalizovanie interpersonálnych 

interakcií  

Mentalizačná oblasť prefrontálnej kôry je ztreteľne ak-

tívna nielen v spojení s emóciami, ale aj pri rôznych úlohách 

teórie mysle (Frith a Frith, 2003). Napriek tomu, že existuje 

evidentné „prekrývanie“ oblastí mentalizovania emócie a kog-

nície (vnímanie emocionálnych stavov u seba a iných ako ta-

kých versus myslenie o myslení iných) isté rozdiely sú. Na 
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mentalizovaní emócie a kognície sa podieľajú aj rozdielne 

neuronálne siete (Fonagy, 2006). Mentalizovanie emócie ak-

tivuje viac ventrálne časti, kým mentalizovanie kognície skôr 

dorzálne časti.  

Kontrolované štúdie mapujúce úlohy mysle okrem pre-

frontálnej kôry poukazujú aj na aktiváciu temporopatrietálnej 

junkcie (Volm et al., 2006). Navyše spodná časť parietálnej 

kôry vykazovala aktivitu, keď participanti prijali perspektívu 

inej osoby (Decety, 2005).  

 

1.2.3 Paradoxy vzťahovania  

Bezpečná vzťahová väzba napomáha mentalizovaniu 

a vice versa. Niektoré neurozobrazovacie zistenia odkrývajú 

zdanlivo paradoxné nálezy. Napríklad, že pocity lásky vo 

vzťahu (k partnerovi alebo dieťaťu) môžu deaktivovať kô-

rové oblasti spojené s mentalizovaním (Fonagy, 2006).  

Nález deaktivácie mediálneho prefrontálneho/ paracingu-

lárneho kotrexu a amygdaly so súčasným zvýšením aktivity 

v oblastiach odmeňovacieho systému interpretujú Bartles 

a Zeki (2004) ako zníženú potrebu k mentalizovaniu vo vzťa-

hoch lásky. Potlačenie aktivity v týchto oblastiach sa spája 

s redukciou možných kritických hodnotení od ostatných a ne-

gatívnych emócií. Tieto nálezy nás dostávajú bližšie k vysvet-

leniu, prečo „nás láska robí slepými“ (Bartles a Zeki, 2004). 

 

1.2.4 Unavené/vyčerpané mentalizovanie  

Užitočný tip pri pomoci pacientom vo vzťahu k zvládaniu 

konfliktov: v kontexte intenzívneho emocionálneho nabude-

nia je mentalizovanie v stave offline, pričom odpoveď boj 

alebo útek ide do režimu online.  

Kľúčové neuromodulátory:  

- noradrenalín - pozornosť, ostražitosť, vigilancia, kontro-

lované zámerné spracovávanie informácii vo fáze stresu;  

- dopamín - energetizácia približovacieho správania ako 

odpoveď na stimuly s potencionálnou odmenou;  

- sérotonín - modulácia nabudenia v noradrenalínovom 

a dopamínovom systéme.  

Nejde len o množstvo mediátorov, ale aj o aktivitu recep-

torových podtypov (Braun a Anderson, 2011).  

K pochopeniu narušeného a „vyčerpaného“ mentalizova-

nia sú dôležité dva body.  

1. Následkom tzv. neurochemického switchu spojeného so 

zvýšenou úrovňou emocionálneho stresu sa môže fungo-

vanie mozgu presmerovať od flexibility k automaticite, 

to znamená od relatívne pomalých exekutívnych funkcií 

sprostredkovanými mediálnou prefrontálnou kôrou k 

rýchlejšiemu habituálnemu a inštinktívnemu správaniu 

sprostredkovanému posteriórnymi kôrovými (parie-

tálna) a podkôrovými štruktúrami (amygdala, hipocam-

pus, striatum). Súčasne s tým ide mentalizovanie offline, 

kým defenzívne odpovede (boj - útek) sa stávajú online. 

Takáto kapacita rýchleho switchingu napr. pri odpovedi 

na ohrozenie, má evolučnú hodnotu. Ale v menej kraj-

ných situáciách ako sú napr. situácie interpersonálneho 

stresu, je takéto automatické odpovedanie typicky mala-

daptívne, Najadaptívnejšie je komlexné kognitívne- 

emocionálne fungovanie (napr. mentalizovanie).  

2. Existujú intra-individuálne rozdiely v prahu pre swit-

ching, navyše tento prah môže byť ešte znižovaný sko-

rou traumou a stresom. 

 

2. POSTOJ TERAPEUTA  

Mentalizovanie v psychoterapii je proces spojenej pozor-

nosti, v ktorej sú pacientove mentálne stavy predmetom skú-

mania. Pacient by mal nachádzať seba v mysli terapeuta 

a rovnako terapeut musí chápať seba v mysli pacienta - ak 

majú spolu vyvinúť mentalizačný proces. Obaja by mali za-

žívať to, že jedna myseľ mení inú myseľ. Hlavným záujmom 

nie je pacientovo správanie, ale stav mysle. Záujmom má byť 

to, čo je alebo môže byť v mysliach, to čo vytvára terajšiu 

situáciu a rozpoznanie, že ani pacient ani terapeut nepreží-

vajú interakciu ináč ako dojmovo.  

 

2.1 Mentalizovanie alebo postoj „neviem“  

Tento postoj nie je to isté ako „nemať vedomosti“. Ter-

mín sa pokúša zachytiť, že mentálne stavy sú nejasné a že 

terapeut môže mať len hmlistú predstavu o tom, čo je v pa-

cientovej mysli. Ide o ochotu zisťovať o pacientovi - ako sa 

cíti, aké sú dôvody jeho súčasných problémov. Na to sa po-

trebuje stať terapeut aktívne pýtajúcim sa.  

Ak má terapeut inú perspektívu na stav mysle pacienta, 

mal by ju verbalizovať a preskúmať vo vzťahu k pacientovej 

perspektíve bez predsudkov koho uhol pohľadu má väčšiu 

validitu. Úlohou je potom určiť aké mentálne procesy viedli 

k alternatívnym pohľadom. Ak sú rozdiely jasné a nedajú sa 

hneď v úvode vyriešiť, mali by byť identifikované, a prijaté 

kým sa bude zdať rozriešenie možné.  

Aktívne dotazovanie:  

„Prečo si myslíte, že to povedal?  

Zaujímalo by ma, či to nejako súvisí so včerajšou skupinou?  

Možno ste cítili, že Vás odsudzujem?  

Prečo si myslíte, že sa voči Vám správal práve takto?  

Ako si vysvetľujete to čo sa stalo?“  

 

Zdôrazňovanie alternatívnej perspektívy:  

„Zdá sa, že si myslíte, že Vás nemám rád a ja som si nie cel-

kom istý, čím to je, že si to myslíte?  

Práve tak ako ste neverili všetkým okolo Vás, pretože ste ne-

vedeli predpovedať, ako budú odpovedať, teraz podozrievate 

aj mňa.  

Skôr som to vnímal ako spôsob Vašej sebakontroly, než snahu 

atakovať ma.“ 
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2.2 Činný terapeut  

Na začiatku terapie si pacient nemusí byť schopný pred-

staviť, že terapeut ho má v mysli dovtedy, kým mu jeho po-

trebu špeciálnych činov nedokáže explicitne. V rámci HPO 

sú činy dôležité, nakoľko teleologický charakter ich osobnosti 

znamená - ak ma niekto má v mysli, prejaví sa to vo fyzickej 

realite. Terapeut by to preto mal očakávať a činy v rámci te-

rapeutických hraníc by mal demonštrovať - napr. email, 

krátky telefonát v stave krízy.  

Nejde o to prevziať zodpovednosť za pacienta, cieľom je 

vytvorenie terapeutickej aliancie a podpora rozvoja mentalizo-

vania „von“ vo fyzickom svete, ukázať pacientovi že ho máme 

v mysli. Akýkoľvek takýto počin na žiadosť pacienta, by mal 

byť starostlivo zvážený, najlepšie s ďalšími členmi tímu.  

 

2.3 Monitorujúci terapeut  

Byť človekom, znamená robiť aj chyby. Tým sa tu ne-

myslí chyby štrukturálne ako zabudnúť na sedenie alebo za-

budnúť dohodnúť to ďalšie. Ide o používanie intervencií s an-

timentalizačným potenciálom. Nemali by sa zakrývať alebo 

popierať. Sú možnosťou vrátiť sa k tomu, čo sa stalo a zistiť 

viac o kontexte, pocitoch.  

Príklady:  

„Je niečo čo som povedal alebo urobil, čo spôsobilo, že sa 

cítite práve takto?  

Nie som si istý, čo ma viedlo k tomu, že som to povedal. Po-

rozmýšľam o tom.  

Prehliadol som niečo dôležité?  

Viem, že som nemal pravdu. Čo ale nechápem, je to, čo ma 

viedlo k tomu, že som to povedal. Môžete mi pomôcť vrátiť sa 

späť k tomu, čo sa tu odohralo ešte predtým, ako sa veci zvrtli 

k horšiemu?“  

 

2.4 Na proces zameraný terapeut  

Terapeut by mal viac pozornosti venovať terapeutickému 

procesu ako pochopeniu obsahu. Hlavným cieľom liečby je 

implicitný mentalizačný proces a ten možno vyvinúť len 

vtedy, keď sa pacient oslobodí od rigidných pohľadov 

v rámci systému schémy svojich presvedčení. Vysvetlenie 

emocionálnych stavov vložených do aktuálneho prenoso-

vého vzťahu sa zdôrazňuje viac ako kognitívna expozícia. 

Cieľ je vytvoriť zážitok „pocitu byť cíteným“, kde sa pacient 

cíti prijímaný, schvaľovaný, neosamotený a zostáva v pocite, 

zatiaľ čo si tento pocit aj uvedomuje. 

 

*Práca je druhou časťou špecializačnej práce k špecializačnej skúške 

zo psychiatrie. Ďakujeme za cenné rady a usmernenia školiteľovi doc. 

MUDr. A. Rakúsovi. V nasledujúcom čísle časopisu Psychiatria – 

psychoterapia – psychosomatika bude uverejnená posledná tretia časť 

práce. 
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