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 I. ÚVOD

 Rodinná terapie od prací milánského týmu (Mara Selvini-Palazzoli, Luigi Boscolo, 

Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata) - tj. od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, 

kdy se skupina rozešla - doznala určitých změn. Jednak se ze škol zastupovaných 

původně strategickým a strukturním přístupem oddělilo několik dalších větví 

(zejména rodinně systemická terapie, která je právě rozvinutím myšlenek jedné části 

milánského týmu zastupované Luigi Boscolem a Gianfranco Cecchinem) či škol a 

jednak došlo k určitým změnám ve východiscích rodinné terapie jako takové. Různí 

autoři po objevení se systemické terapie, která si za svůj filosofický základ zvolila 

tzv. radikální konstruktivismus, došli k názoru, že tento filosofický přístup je příliš 

omezený a dostatečně nereflektuje sociální povahu jazyka. Směr, který byl nazván 

sociální konstrukcionismus "... nachází pro kritiky konstruktivismu způsob, jak sloučit 

jejich souhlas s myšlenkou konstruované povahy poznání s přáním brát ohled též na 

poznatky o vlivu kontextu, moci, konsensu a prožité zkušenosti (Jonesová, 1996, str. 

41)." V tomto ohledu se velice uplatňují postoje feministické, strukturalistický přístup 

(zejména vycházející z prací Michela Foucaulta) a samozřejmě klinická praxe. Zdá se 

být zřejmé, že sociální konstrukcionismus byl reakcí na konstruktivismus právě s 

ohledem na praxi terapie, na její zasazení do konkrétních společenských podmínek. Z 
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tohoto důvodu se jeví rodinná terapie jako stále živé odvětví psychoterapie, které 

stejně jako ve svých počátcích dokáže integrovat vlivy z různých vědních disciplín, je 

si vědomo svých filosofických a historických základů a tvůrčím způsobem je 

uplatňuje. Zejména se zdá, že rodinná terapie reflektuje tzv. "postmoderní" podmínky, 

a že přihlášení se k postmodernismu není (v mnoha případech) jen prázdnou 

proklamací.

 II. ZÁKLADNÍ PARADIGMA RODINNÉ TERAPIE

 "Do poloviny 20. století psychoterapie čerpala své porozumění sobě samé převážně 

ze své orientace na fyziku a medicínu. Přece však od nedávné doby dává 

psychoterapie přednost ryze psychosociálním modelům, původ patologických procesů 

hledá méně v psychickém a více v interpersonálním. Psychoterapeut se stále více 

vzdává svého distancovaného analytického postoje a stává se aktivně zahrnutým do 

procesu. Tím se pohled pozorovatele odklonil od jedince na skupinu a sociální síť.

 Rodinná terapie byla na světě (Ludewig, 1994, str. 35)." Podobný názor můžeme 

slyšet i z jiného zdroje: "Historický přínos rodinné terapie může být nyní spatřován v 

tom, že poskytla jiný způsob stanovení rozdílu: tím, že narýsovala hranice symptomu 

kolem rodiny, místo kolem jedince (Keeney, 1983, str. 20)." Rozdílem či rozlišením 

se zde myslí přiřčení patologie nějaké jednotce. Tento velice významný posun se udál 

zejména pod vlivem obecné teorie systémů Ludwiga von Bertalanffyho. Z tohoto 

důvodu je rodinná terapie někdy také nazývána terapií systémovou. V rámci rodinné 

terapie existovaly původně dva již zmiňované směry: strategický přístup vycházel z 

prací týmu Mental Research Institute v Palo Alto (Paul Watzlawick, Jay Haley) a byl 

rozvíjen v právě v Miláně. Strukturální model "klade důraz na hierarchickou 

organizaci rodinného systému (Pecháčková, 1992, str. 45)." Hranice mezi 

jednotlivými částmi systému (zejména generační) jsou různě narušovány a to může 

                                 - # -



být zdrojem potíží. "Znejasnění hranic vede ke stavu, který Bowen označil jako 

nediferencovanou masu rodinných já, totiž k prolnutí a znečitelnění kompetencí. V 

takové rodině všichni mluví do všeho, ale nic se nerozhodne, nikdo není za nic 

odpovědný. Nepropustná hranice znemožňuje komunikaci mezi podsystémy, štěpí 

rodinu na soupeřící nebo ignorující se frakce (Matoušek, 1993, str. 72)."

 Na tomto místě nelze opominout přínos Gregory Batesona, který přišel s myšlenkou 

cirkulární kauzality (oproti kauzalitě lineální či lineární). "Myšlenky zpětné vazby a 

rekurzivnosti čili cirkularity mají klíčový význam v tom, že umožnily systémovým 

terapeutům chápat lidské interakce způsobem přesahujícím prostý determinismus. 

Lidským systémům přisuzujeme cirkulární interakce: např. akce A může vést k akci 

B, která může vést k akci C, a to opět vede k akci A. Individua tedy zároveň reagují 

na zpětnou vazbu a sama ji vyvolávají ve vztahu k těm lidem, kteří jsou pro ně 

významní, jejich interakce je rekurzivní (Jonesová, 1996, str. 26)." Tato úvaha je i v 

podstatě kybernetiky jako vědy o sebeřídících systémech, která též inspirovala teorii a 

praxi rodinné terapie. Rodina může být (stále ještě nezúčastněným pozorovatelem - 

terapeutem) nahlížena jako kybernetický systém zpětnovazebních komunikačních 

aktů (výměny informací).

 Obecná teorie systémů se objevila v době velké strukturalistické debaty. "V jádru 

strukturalismu je tvrzení, že naše duševní pochody "strukturuje" určitý objektivní, 

univerzální kulturní systém, a že tato struktura je zjevná jak v používaném jazyce, tak 

ve společenských institucích (Grenz, str. 117)."

 Zde je důležité najít podstatné znaky odlišující a přibližující systém a strukturu. Zdá 

se být zřejmé, že co je těmto dvěma pojmům společné je to, že jsou to jakési případy 

celků, či celkovostí. "K axiomům celkovosti patří: Celek je víc než části, tj. suma 

částí ještě není celkovost... Dále: celek je před částmi..., což neznamená, že celek 
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existuje před částmi časově: jsou celkovosti, u nichž jsou části předtím, než jsou 

spojeny do celku (např. kameny před domem), zatímco jiné části docházejí existence 

teprve v celku (jako orgány v organismu) - smyslem tohoto axiomu je spíše: Pro celek 

není rozhodující, čím chtějí být části o sobě, nýbrž co z nich udělá celkovost, řád a 

jednota (např. v domě uskutečňovaný stavební plán); části jsou svým dílčím 

charakterem celku podřízeny, jsou tu kvůli němu, což nevylučuje, že z jiného ohledu 

mají vlastní bytí a vlastní hodnotu. (Brugger, 1994, str. 88)." Rozdíly těchto celků 

(systému či struktury) spočívají v jejich vnitřní diferenciaci a z hlediska teoretické 

tvorby obou koncepcí také v oblasti, ze které tyto koncepce (teorie) pocházejí.

 Co se týče vnitřní povahy struktury a systému: "Systém je definován jako množina 

prvků a vztahů na prvcích definovaných. Struktura zahrnuje pouze množinu relací, 

protože povaha a hodnota prvků je dána jejich postavením v rámci těchto vztahů 

(Budil, 1998, str. 146)." Jonesová s ohledem na rodinnou terapii a vycházejíc z von 

Bertalanffyho říká o otevřeném systému (von Bertalanffy rozlišoval autonomní 

uzavřené systémy a "systémy otevřené - interagující se svým okolím (okolí působí na 

systém a naopak), chovající se jako nedělitelný celek, ve kterém změna v jakékoli 

jeho části navodí změnu v ostatních částech (Pecháčková, 1992, str. 21).") toto: 

"Systém tedy můžeme popsat jako skupinu prvků v interakci mezi sebou v průběhu 

času, přičemž jejich rekurzivní vzorce interakce tvoří stabilní kontext pro individuální 

i vzájemné fungování; míra otevřenosti systému určuje, do jaké míry má interakce s 

prvky mimo systém vzájemný vliv (Jonesová, str. 23)." Jean Piaget charakterizuje 

naproti tomu strukturu jako "systém transformací, který, jelikož je systémem, musí 

mít zákony (na rozdíl od vlastností prvků), a který se zachovává nebo obohacuje 

svými transformacemi, bez toho, že by tyto pocházely spoza jeho hranic, či byly 

vyvolané působením vnějších prvků. Zkrátka, struktura předpokládá tyto tři rysy: 
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totalitu, transformace a samoregulaci (Piaget, 1971, str. 13)." Z těchto citátů podle 

mne vyplývají podstatné rozdíly pro vývoj rodinné a později systemické terapie. Směr 

naznačený von Bertalanffym klade větší důraz na vlastnosti systému, který může být 

pojímán jako živý organismus, a který je zejména přístupný "instruktivní interakci"; 

otevřený systém je charakterizován vstupem a výstupem. "Základním rysem živých 

systémů je to, že se udržují v nepřetržité výměně složek (von Bertalanffy, 1972, str. 

102)." Piagetova definice struktur naproti tomu odkazuje k větší uzavřenosti 

struktury, k větší stabilitě a pomíjí hledisko časového vývoje jednotlivých prvků, 

protože ty jsou determinovány svým postavením (či vztahy) vůči prvkům ostatním. 

Tato synchronní (současná) povaha struktury oproti diachronní (vývojové) byla 

velkým přínosem např. pro historiografii. "Tak v důsledku postulátu o rovnocennosti 

kultury se dějiny chápou nikoli jako vzestup k dokonalejšímu lidskému bytí, nýbrž 

jako variace tématu lidské společnosti a způsobu existence (Brugger, 1994, str. 413)." 

Tato ahistoričnost, či hledání přiměřené variace rodinného "příběhu" má svoji odezvu 

i v praxi rodinné terapie, jak ještě uvidíme dále, až dojdeme k narativnímu přístupu.

 II. Posun rodinné terapie

 V této části práce bych rád poukázal na nový směr uvažování teoretiků i praktiků 

rodinné terapie, zejména v návaznosti na práce milánského týmu. Současné 

filosofické východisko těchto autorů je nazýváno sociálním konstrukcionismem. Ten 

je ještě v mnoha případech dále obohacen feministickou kritikou. Oba tyto vlivy se 

zasloužily o to, že do kontextu terapie se navracejí některá témata (strukturalismus) a 

objevují se i nové myšlenky (pojetí genderu, či rodu a úvahy o moci v kontextu 

terapie).

 1. Reakce na radikální konstruktivismus
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 Sociální konstrukcionismus říká, že přijímá myšlenku konstruované reality (což lze 

považovat za stěžejní přínos konstruktivismu s aplikací v některých systemicky  

orientovaných terapiích), ale domnívá se, že konstruktivismus v tomto pomíjí reálnou 

lidskou zkušenost. Toto pojetí chápe konstruktivismus jako teorii, ve které je hlavní 

"strukturní determinismus", což je termín zavedený Humbertem Maturanou, chilským 

biologem. Strukturní determinismus zjednodušeně říká, že svět, tak jak se jeví, je 

speciální konstrukcí toho kterého pozorovatele, a tento jeho speciální způsob vidění 

(vědění, poznání) je determinován jeho strukturou (tedy, jak jsme viděli, především 

vztahy mezi prvky). Strukturou se zde myslí to, jak je který organismus (obecněji 

systém) uspořádán, jaké prostředky má právě k dispozici. "Radikální 

konstruktivismus patří mezi nezávislé proudy. Navazuje na Maturanu, von Foerstera, 

von Glassersfelda. Radikální znamená ke kořenům jdoucí, což se odráží v důslednosti 

přijetí předpokladů informační uzavřenosti organismu a nemožnosti instruktivní 

interakce. Bradford Keeney z Texas Tech University v Lubbocku (Texas) a skupina, 

kterou vedli Harlene Anderson a Harold Goolishian z Galveston Family Institute 

(Texas), rozpracovali koncept konstruktivismu v oblasti klinické práce. V důsledku 

toho pak dochází k opuštění pojmů klasické psychologie a filosofie. Například v tom, 

že pojem "skutečnost" je nahrazen pojmem "pozorovatel", nebo v tom, že pojem 

subjektu ztrácí smysl (Úlehla, 1998, str. 4)." Neboli "lidé kategorizují svět tak, jak ho 

kategorizují, protože lidé jsou takoví (Shweder, Miller, 1996, str. 40)." Pro 

radikálního konstruktivistu jsou pojmy jako je kupříkladu "objektivní realita" jenom 

konstrukty pozorovatele, které zakládají určité perspektivy, úhly pohledu, které jsou 

tomuto pozorovateli vlastní. J. S. Efran říká o konstruktivismu v rámci rodinné 

terapie, že "Ať už upřeme pozornost na jakoukoli jednotku analýzy (zde má na mysli  

nesporný přínos rodinné terapie, která rozšířila hranice svého klinického uvažování z 
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jedince na rodinu, jak již bylo výše řečeno - J.H) a je jedno, jak libovolně ji zvolíme, 

má to dopad na směr našeho uvažování a cesty řešení problému, které se před námi 

otevírají (Efran, 1992, str. 268)." Radikálně konstruktivistická terapie klade, právě s 

ohledem na či s pokorou tváří v tvář této mnohoznačnosti a multiplicitě možných 

výkladů "reality", velký důraz na úlohu jazyka. Terapie potom není "metodou, která 

jazyka "pouze" užívá, ale především je metodou, která jazyk vytváří - totiž jazyk jako 

společnou konstrukci terapeuta a klienta, konstrukci (nejprve imaginárního) světa s 

méně utrpením a s více možnostmi netriviální volby (Strnad, Úlehla, 1997, str. 73)." 

Sociální konstrukcionismus se do jisté míry vzpírá tomuto "idealismu" s 

odůvodněním, že tyto konstrukty nejsou zcela libovolné, či spíše nezávislé na 

kontextu, ale že jejich velká většina je dílem širšího společenského konsensu a tato 

"tichá dohoda" může být ve svých důsledcích naprosto reálná. Propagátor sociálního 

konstrukcionismu, sociální vědec Kenneth Gergen, klade důraz na jazyk jako na 

prostředí "existence a vytváření sociální reality člověka. Nejde o kognitivní 

reprezentace, ale o lingvistické reprezentace - jazyk, slova, významy a jejich 

fungování v různých formách sociální praxe... Domnívá se, že pojmy, kterými 

psychologické teorie popisují duševní děje a duševní život nejsou ani tak výsledkem 

poznání skutečného nitra člověka, ale spíše odrazem konkrétních společensko - 

kulturních podmínek (Výrost, Slaměník, 1997, str. 69)." Oproti radikálnímu 

konstruktivismu (důraz na nutnost neustálého vyjasňování používaného kódu - jazyka 

- při jeho spoluvytváření), klade sociální konstrukcionismus důraz na nepřetržité 

zkoumání širšího sociálního kontextu, který se v jazyce projevuje, a který je jím více 

či méně neustále potvrzován. Dalo by se také říci, že rozdíl mezi konstruktivismem a 

sociálním konstrukcionismem v otázce reality konstruované v jazyce spočívá v tom, 

že konstrukcionismus "předpokládá" apriorně existenci některých konstrukcí 
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("realit"), které mohou vnášet (i) do terapie "nežádoucí" momenty, a kterých je 

zapotřebí být si vědom. Konstruktivismus (konstruktivistická terapie) vytváří 

společnou realitu klienta a pomáhajícího v "tady a teď" terapeutické situace - všechny 

používané termíny lze předložit k možnému ověření. To, co konstrukcionismus užívá 

jako určité vodítko, (tj. jako něco ustáleného) nemusí v konstruktivismu vůbec přijít 

na přetřes, i když takové téma se samozřejmě může společným tématem stát a naopak: 

každé takové vodítko podléhá automaticky verifikaci. "Terapeutické přístupy, které 

jsou inspirovány sociálně konstrukcionistickým myšlením, nevidí naraci v terapii, 

příběhy, které klienti vyprávějí, jako události omezené pouze na terapeutické sezení. 

Každý klientův příběh je individuální verzí či interpretací širší kulturní narace. Když 

klient v terapii líčí nějaký příběh, vybírá z forem příběhů, které jsou v dané kultuře k 

dispozici. (McLeod, 1997, str. 102)." Konstruktivista by zřejmě toto nebral až tak do 

úvahy, spíše by byl nakloněn věřit tomu, že 1) tento příběh je konstruován na místě, 

2) že za tuto konstrukci nese klient absolutní zodpovědnost, 3) terapeut se snaží k 

tomuto příběhu připojovat, vyjasňovat si jeho problematické či naopak silné aspekty s 

vírou, že to může být pro oba (klienta i terapeuta) zajímavé, užitečné a bezpečné. 

"Gergen pak vrací pozornost zpět od důrazu na význam textuality k významu 

komunality - k sociálnímu aspektu lidské pospolitosti, ke společenství v jazyce nebo 

ještě přesněji ke spolubytí v jazyce... Při spolubytí dochází k dekonstrukci autorství ve 

prospěch spolutvoření a spoluautorství. V terapii, která je jazykovou sociální 

konstrukcí to znamená současně také dekonstrukci expertního postavení terapeuta, ve 

světě lidí všeobecně dekonstrukci expertního a tím i mocenského postavení kohokoli 

nad kýmkoli (Špitz, 1997, str. 78)." Tento krátký citát v podstatě shrnuje podstatná 

témata sociálního konstrukcionismu (zejména s ohledem na terapeutickou praxi) a 

zároveň s tím předznamenává i obsah následujících kapitol.
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 2. Sociální povaha jazyka a strukturalismus

 "...struktura našeho jazyka rozhoduje (či přinejmenším velice výrazně tomu 

napomáhá) o tom, že přijímáme určité základní předpoklady (neboli víru) o lidské 

povaze a uvádíme je v život svojí každodenní interakcí s ostatními (Burr, 1995, str. 

126)." Zde je, podle mého názoru, zřejmý strukturalistický vliv přístupu k jazyku, 

který vychází z lingvistiky Ferdinanda de Saussurea a jeho následovníků a nachází 

své uplatnění i ve filosofickém základu současné rodinné terapie, tj. v sociálním 

konstrukcionismu. Např. již v roce 1938 vydává Charles W. Morris svůj sémiotický 

projekt s názvem Základy teorie znaku, kde v úvodu píše: "lidská civilizace je závislá 

na znacích a znakových systémech a lidská mysl je od fungování znaků neoddělitelná 

- pokud ji nemáme dokonce s tímto fungováním ztotožnit (Morris, 1997, str. 199)." 

(Ze sémiotického dělení znakových systémů na syntaktiku, sémantiku a pragmatiku 

vycházel ostatně i Paul Watzlawick, když psal spolu s Donem Jacksonem a Janet 

Bavelasovou Pragmatiku lidské komunikace, která velice ovlivnila i práce milánského 

týmu.) Toto ztotožnění znakového systému (struktury), tj. jazyka, s fungováním lidské 

mysli má za následek strukturalistické přesvědčení, že "lidský jedinec (jehož myšlení 

nejdokonaleji vyjadřuje jazyk) je podobně jako jazyková jednotka vpodstatě 

strukturou prolínajících se vztahů. Podobně jako jazykové vyjádření nachází "já" svou 

identitu jen prostřednictvím svého místa ve větším systému (Grenz, 1997, str. 119)." 

Sociální konstrukcionismus představuje určité oživení těchto myšlenek: "teorie 

sociální konstrukce... tvrdí, že "lidé kategorizují svět tak, jak to dělají, protože se 

podílejí na sociálních praktikách, institucích a jiných formách symbolické činnosti 

(např. jazyk), které předpokládají nebo nějakým způsobem naplňují tyto kategorizace 

(Shweder, Miller, 1994, str. 41)." Zde lze vidět analogii s úvahami významného 

francouzského myslitele Michela Foucaulta. "Foucault například tvrdí, že jednotlivci 
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se nezabývají lékařskou praxí, ani nepíší dějiny proto, že k tomuto úkolu mají 

obdarování, nýbrž jednoduše proto, že jsou schopni řídit se pravidly těchto profesí, 

která považují za samozřejmost (Grenz, str. 126)."

 Sémiotika a lingvistický strukturalismus našly své uplatnění i v dalších oblastech, 

jako je sociologie, kulturní antropologie, sociální psychologie a koneckonců i 

psychoterapie. "Vidíme, že jazyk je systém vzájemně závislých termínů a hodnota 

každého z nich je odvozena ze simultánní přítomnosti termínů ostatních. Tato 

vlastnost lidského jazyka odpovídá podle některých filosoficky orientovaných 

strukturalistů i povaze reality. Terence Hawkes napsal, že svět je vystavěn spíše ze 

vztahů než věcí a strukturalismus postihl samotnou povahu lidství ("to be human... is 

to be a structuralist") (Budil, 1998, str. 152)." Jak můžeme vidět, tento důraz na vztah 

mezi prvky, který se objevuje ve strukturalismu je i součástí sociálního 

konstrukcionismu a s ním i rodinné terapie.

 3. Téma moci a narativní přístup

 Z výše uvedeného strukturalistického hlediska vyvozuje Michel Foucault závěry 

týkající se vztahu subjektu a moci, což je také téma zdůrazňované a často diskutované 

na poli rodinné terapie. Foucault zkoumá techniky moci prostřednictvím odporu (tedy 

jistého speciálního vztahu) vůči nim. "Tato forma moci se uplatňuje v každodenním 

životě, který jednotlivce kategorizuje, označuje jej jeho vlastní individuálností, 

svazuje ho s jeho vlastní identitou, vnutí mu zákon pravdy, který musí identifikovat a 

který musí ostatní rozpoznat v něm. Je to forma moci, která z jednotlivce činí subjekt. 

Existují dva významy slova "subjekt": být podřízený někomu jinému skrze kontrolu a 

závislost a být svázán se svou vlastní identitou prostřednictvím svědomí nebo 

sebepoznání. Oba významy jsou formou moci, která dobývá a podřizuje si (Foucault, 

1996, str. 202)."
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 Toto konstitutivní či positivní pojetí moci, které jí přisuzuje úlohu vytváření "pravd", 

tedy jakýchsi norem, které umožňují a determinují lidský život, pravd, které určují 

lidskou subjektivitu, převzala i část rodinné terapie. Došlo tak k rozšíření a obohacení 

tématu moci, kterému se věnovala feministická kritika, která o moci pojednávala úžeji 

právě jako o represivním a negativním fenoménu, který je navíc specificky spojen s 

pohlavím (sexem) či rodem (genderem - gender je již více sociální konstrukcí). 

Následující citace ukazují feministický důraz na podmínky utváření lidské identity, 

ovšem v jednoznačně hodnotícím jazyce:

 "Je-li rodové (gender - J.H.) myšlení a cítění je rodové a svět je rodový, pak musí být 

v nejhlubším slova smyslu rodová i samotná lidská identita... Sociální původ tohoto 

psychologického procesu spočívá podle Chodorowa v jednom klíčovém momentu: je 

to fakt, že rodičovská péče je asymetrická. To znamená, že jak chlapci tak dívky si 

vytvářejí vztah k primárnímu rodiči, a sice k tomu, který jim poskytuje "mateřskou 

péči." A ve většině společností je mateřská péče vykonávána právě ženami (Výjimky 

jsou tak zřídkavé a nezvyklé, že nás opravňují k domněnce o univerzální platnosti 

tohoto pravidla.). Toto sociální uspořádání má podle Chodorowa rozhodující důsledky 

pro vytvoření rodových osobností, jelikož děti obou pohlaví se stávají osobami svou 

separací a diferenciací od samostatné a psychologicky rodové ženy (Goldnerová, 

1992, str. 311)." Jelikož dívky odvozují svou rodovou "příslušnost" cestou 

identifikace s primárním rodičem (matkou - ženou), jsou lépe vybaveny např. pro 

empatii, na rozdíl od chlapců, kteří se stávají muži na základě odlišnosti, diferenciace, 

a proto jsou více zaměřeni na sebe, s empatií mají větší potíže. Tyto rozdílné 

předpoklady zakládají reciprocitu mužů a žen.

 "Podle Chodorowa tím, že reprodukují rodově odlišné lidi se zvláštními tužbami, 

schopnostmi a omezeními, reprodukují rodiny i represivní sociální řád (tamtéž, str. 
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312)." Pokud tedy (jako feministé) přijmeme za základní organizační princip lidské 

historie rodové rozlišení, pak je nemožné feministickou kritiku rodinné terapie 

vztáhnout jen na role pohlaví. Je naopak nutné rozšířit tuto kritiku na rodinu jako 

hlavní zdroj patriarchálního uspořádání světa, kde muži dominují zejména svým 

snadnějším přístupem na trh práce.

 V souvislosti s výše zmíněnou úvahou Michela Foucaulta došlo i k významným 

pokusům o redefinování dalších všeobecně přijímaných konstrukcí dotýkajících se 

povahy rodiny, která již nemusí být chápána jako spojení dvou jedinců, kteří spolu 

mají děti (nejlépe dvě, a to opačného pohlaví), kde jeden člen páru (zpravidla muž) se 

stará o materiální zabezpečení rodiny a druhý (tj. žena) se věnuje své mateřské roli a 

starosti o domácnost. "Odhaduje se, že v naší populaci tvoří úplné nukleární rodiny 

třetinu rodin a pouze pětinu všech domácností. Zbytek, čili většinu, tvoří lidé žijící 

sami nebo jen s dítětem bez partnera, nebo příslušníci tří či čtyř generací v různých - z 

hlediska nukleární rodiny nekompletních - konstelacích (Matoušek, 1993, str. 39." 

Tento partikulární pohled lze zasadit do širšího rámce rozvažování o moci (například 

mužů nad ženami, ale i obecněji o moci toho, kdo má přístup k "pravdě" - experta - 

nad "laikem").

 "Uvažuje-li Foucault o konstitutivní stránce moci, dochází k závěru, že moc a vědění 

jsou neoddělitelné - a to natolik, že navrhuje sloučení pojmů v jeden - moc/vědění 

nebo vědění/moc (White, Epston, 1997, str. 16)." Toto vědění/moc konstituuje 

pravdy, které zase zpětně umožňují užívat moc. Pravdami je myšleno naše pojetí 

života, smyslu, světa jako takového. To se kodifikuje prostřednictvím jazyka (jak 

jsme již viděli výše). "Mocenské metody dozoru a shromažďování informací 

umožňují vědět a vidět všechno. Jako taková, může si moc dovolit být benevolentní, 

jelikož je výjimečně schopná v získávání kooperace či dokonce kolaborace 
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porobených na jejich vlastním porobení. Whiteův obzvláštní génius klinika spočívá v 

tom, že byl schopen převzít tuto dosti bezútěšnou vizi a aplikovat ji na každodenní 

lidský život ve službě osvobození i z takto všudypřítomného útisku... Whiteovým 

prvním krokem uvolňování lidí z nátlaku je oddělení osoby od problému jeho 

"externalizací". Účinnou cestou udržení osoby v konformitě je její identifikace s 

problémem - i když toto udržování souhlasu není jako takové záměrné. 

Sebeobviňování lidí je nejmocnější způsob jak ovládat nejenom rodinu, ale celou 

populaci (Parry, Doan, 1994, str. 17)." Toto je také důvod, proč v uvažování 

rodinných terapeutů zaujímá otázka moci tak významné místo. Foucaultovy myšlenky 

o povaze moci ve vztahu k subjektu a k vědění našly své uplatnění v rodinné terapii i 

prostřednictvím konceptu narativního přístupu k terapii, který je zejména 

reprezentován jmény Michaela Whitea a Davida Epstona. V souvislosti s ideou 

dominantního diskursu, (ve slovníku narativní terapie se mluví o dominantním 

příběhu či meta-naraci) se klade otázka, zda tento převládající příběh je nutně i v 

souladu se zájmy klienta. Terapeut pak spolupracuje na vytváření příběhu 

alternativního, který může tyto potřeby naplňovat přiměřeněji. "Druhým úkolem je 

povzbuzovat lidi k ocenění toho, že užívají-li svá vlastní slova k popisu svých 

vlastních zkušeností, nemá nikdo za jakýchkoli okolností právo popřít legitimnost 

takového příběhu (Parry, Doan, 1994, str. 27)." Kenneth Gergen k tomuto tématu říká, 

(podle McLeoda, 1997, str. 102), že: "pozadí kulturního milieu terapie s sebou nese 

vyprávění "deficitních" příběhů: běžné činnosti jsou překládány do profesionálního 

jazyka mentálního deficitu." Terapeut by měl být tedy schopen rezignovat na toto 

hierarchické rozdělení rolí, které je možno vidět právě jako nadřazenost vědění/moci. 

Expertní postavení se mění v postavení spolutvůrce nového příběhu.

 Sociálně konstrukcionistické hledisko v psychologii a psychoterapii (jak je chápáno v 
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narativním přístupu k terapii) lze shrnout do několika bodů (McLeod, 1997, str. 83):

 "- Kritický postoj k samozřejmě přijímaným závěrům o povaze sociálního světa, 

které z tohoto pohledu posilují zájmy dominantních sociálních skupin

 - Odmítání tradičních positivistických přístupů k vědění jako nedostatečně 

reflexivních

 - Poznání, že cílem výzkumu a bádání není vytvořit vědění, které bude fixní a 

univerzálně platné, ale otevřít se ocenění toho, co je možné

 - Přesvědčení, že způsob, kterým chápeme svět je produktem historického procesu 

interakcí a dohod mezi skupinami lidí

 - Směřování k redefinování psychologických konstruktů jako je "mysl", "self" či 

"emoce" jako sociálně konstruovaných procesů tak, aby "byly odstraněny z hlavy a 

umístěny do proudu sociálního diskursu" (Gergen, 1985, str. 271)."

 IV. ZÁVĚR

 Současná rodinná terapie má tedy několikerá východiska. Kromě (dnes vpodstatě již 

klasických) a) prací původních terapeutických týmů, b) vlastní praxe a c) více či méně 

reflektované oposice vůči jiným terapeutickým školám, má tento terapeutický směr i 

uvědomované kontakty se světem filosofie a jiných disciplin. Teorie sociálního 

konstrukcionismu, kterou si velká část dnešních rodinných terapeutů volí ze své 

myšlenkové východisko, je teorií vystavěnou na následujících idejích:

 1) konstruované povahy reality

 2) tato konstrukce se odbývá v jazyce

 3) charakter jazyka je takový, že udržuje a vytváří některé struktury, které mohou 

vést např. ke zneužívání síly slova v mocenských vztazích.
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 V těchto ohledech má teorie sociálního konstrukcionismu některé styčné body s 

radikálním konstruktivismem (realita konstruovaná v jazyce) a se strukturalismem 

(jazyk je konsensuální, nicméně často velmi pevná struktura). Struktura jazyka 

determinuje naše myšlení, přesvědčení a postoje, které máme. V praxi rodinné terapie 

se tento myšlenkový směr projevuje respektem k osobnímu příběhu klienta, k jazyku, 

který používá a citlivostí k některým tématům, která mohou být sdílená i většími 

skupinami lidí (klientů), a která vyplývají právě z povahy jazyka. Jazyk, respektive 

oblast sociálního konsensu, určuje témata a jejich kombinace, o kterých jsme schopni 

uvažovat, která jsme schopni žít. Realita je konstruovaná; nemluvíme o věcech, ale o 

jejich popisech. Tyto popisy jsou tedy tou "pravou" skutečností, respektive jedinou 

skutečností, ke které máme přístup. V jazyce se zakládá významné téma moci. 

Terapeut se snaží abdikovat na mocenskou roli experta, ale přijímá úlohu toho, kdo 

vstupuje do příběhu klienta jako zúčastněný partner. Tím, že se podílí, účastní jako 

jeden z aktérů, pomáhá spoluvytvářet alternativní příběh, příběh s méně utrpením. 

Poukazuje též na tu stránku jazyka, která právě udržuje bezmoc tváří v tvář problému, 

která zotročuje individuální konstrukci a podřizuje jedince nějakému dominantnímu 

diskursu.
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