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Zpracovala Nora Novotná

„Jednej efektivně, aniž bys věděl, co a jak tvé konání způsobí!“ (Ludewig, 2003, s. 77)

Hamburská škola v čele s Kurtem Ludewigem je zdánlivě odlišná od výše uvedeného 

přístupu  zaměřeného  na  řešení.  Má  však  mnohá  východiska  terapeutického  působení 

podobná.  Hamburská škola ovlivnila vývoj systemického myšlení  ISZ nejznatelněji.  Právě 

Ludewig stál u zrodu pražského systemického institutu ISZ. Poté však došlo ke změnám a 

rozrůznění obou škol, avšak i přesto Ludewigova hnědá kniha zůstává systemickou „Biblí“. 

Ludewig  (1994)  ve  své  koncepci  skloubil  pojetí  biologické  (Maturana),  které 

zdůrazňuje osobní struktury jedinců a sociologické (Luhmann), které je zaměřené na sociální 

systémy  jako  komunikativní  útvary.  Zavedl  tak  společně  s kolegy  pojetí  založené  na 

konceptu člena. Člen je dle Ludewiga (1994) sociálně konstruovaná jednotka, která utváří a 

upevňuje komunikační proces. Je to na sebe sama zpětně (rekurzivně) působící operátor. Lidé 

ztělesňují různé členy, může je v každém okamžiku vypovědět. Bez člověka není člena ani 

sociálního systému. Další pojem, který Ludewig (1994) uvádí, je  role.  Ta je chápána jako 

zobecněný program pro provedení určité třídy členství (např. muž v domácnosti).

Členové  se  vynořují  z komunikace  a  ustavičně  se  mění.  Existují,  dokud  trvá  jimi 

konstituovaný proces. Členové v komunikaci  uskutečňují  jeden druhého, vybírají  příslušné 

reakce. Ludewig (1994) uvádí, že členové tvoří v každém okamžiku aktuální stav proměnlivé 

sociální  jednotky,  lze  je  chápat  jako  momentální  přijetí  komunikativních  interakcí.  Níže 

uvedená tabulka charakterizuje člena z věcného, časového a sociálního rozměru.
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Z věcného hlediska Členové  se  připojují  k tématům,  zpracovávají  rozdíly  – 

vykládají si pozorované chování jako sdělované – přiřazují si 

témata a kvalifikují příspěvky
Z hlediska časového Vytvářejí  kontinuitu  komunikace  –  umožňují  lidem 

komunikovat, tvoří funkcionální článek komunikace. Členové 

se konstituují teprve v komunikaci jako komponenty systému, 

komunikace generuje a kvalifikuje hranice smyslu.  Členové, 

komunikace a hranice smyslu vznikají současně.
V sociálním rozměru Zpodobují  přehledné  jednotky,  uspořádáním operacionálních 

koherencí podle témat vytváří sociální systém. Zpracovávají a 

propůjčují smysl, pomocí kterého redukují komplexitu
Tab. 1 - Ludewigův koncept člena z různých hledisek (N.N. volně dle textu Ludewiga, 1994)

 

Pozorovatel členy nemůže pozorovat přímo, ale může objevit tím, že zpětně sleduje 

komunikativní  operace.  Systém  tematicky  analyzuje,  může  chápat  události  jako  součást 

příběhu nebo vyprávění umožňující výklad minulého nebo průmět do budoucna. Pozorovatel 

stejně tak stanovuje struktury sociálních situací – např. kdy koho jak vidí. Pozorovatel také 

procesy  přiřazuje  systémům –  ten,  kdo  mluví  s kamarádem o  autech  a  ten  kdo  mluví  o 

filosofii je někdo jiný, avšak pozorovatel jej přiřazuje jednomu systému (Ludewig, 1994).

Pro terapeuta je osvobozující odlišovat člověka a člena a nesnažit se tak postihnout 

člověka  celého.  Zažehnává  to  nebezpečí  ztotožňování  diagnózy  a  „reality“,  chrání  před 

zvěcněním. Osvobozuje také terapeuta od toho, že musí dojít ke změně lidí. Umožňuje vnímat 

sociální  procesy z různých perspektiv.  V rámci  terapie  tedy jde  podle Ludewiga  (1994)  o 

ukončení  členství  v problémových  systémech,  členství  přinášející  utrpení,  uvolnění 

příslušného člena.

Problémový systém je pojen z Ludweigovy klinické teorie, která je dobrým vodítkem 

pro terapeuta. Je založena na rozlišování členství v jednotlivých systémech – hypotetických 

konstruktech  –  problémovém  systému,  systému  hledajícím  pomoc,  klinickém  systému  a 

terapeutickém systému.  Tyto  jednotlivé  systémy  na  sebe  navazují  v rámci  terapeutického 

setkání.  V ideálním  případě  tak  dojde  k vytvoření  terapeutického  systému,  který  se  snaží 

klienta dovést k soběstačnosti. Níže uvedené schéma ukazuje návaznost jednotlivých systémů.
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Obr. 1 – Ludewigova klinická teorie – posloupnost systémů (N.N. volně dle textu Ludewiga, 1994)

Problémový systém je podle Ludewiga (1994) svérázným sociálním systémem, který 

se tvoří kolem věcného obsahu, který je hodnocen v komunikaci jako nežádoucí. Problém lze 

chápat jako téma, které něco hodnotí jako nežádoucí (obtížné, špatné, narušující, nevhodné) a 

současně  jako  změnitelné  –  žádoucí  a  schopné  změny.  Lidé  si  jako  problémy  vykládají 

znepokojující,  alarmující  situace,  většinou nezávisle  na  makrosociálních  normách.  Životní 

problémy krystalizují v systémy – sociální systémy, v nichž chování jednoho člověka je jím 

samým  nebo  druhými  hodnoceno  jako  negativní  a  vyvolává  negativní  emoci  –  trápení. 

Trápení vede k chování s cílem jej  ukončit,  avšak systém jej stále udržuje, komunikace je 

soustředěná na problém,  sytí  problém, dochází  k stabilizaci.  Problém pak není terapeutem 

chápán  jako symptom nemoci  či  jako odchylka  od  normy,  avšak jako podnět  k prosbě  o 

profesionální  pomoc.  Ludewig  (1994)  rozlišuje  mezi  problémy  a  obtížemi.  Obtíže  jsou 

nezměnitelné záležitosti, problémem se můžou stát, jestliže se o nich mluví.

Systém hledající pomoc vychází z přesvědčení, že člověk již nemůže daný problém 

zvládnout  sám,  proto se  obrací  na terapeuta  a  hledá pomoc.  Systém hledající  pomoc pak 

přechází v klinický systém, který se skládá z pomoc hledajících a z odborníků v pomáhání. 

Ten, který pomoc hledá a ten, kdo ji poskytuje, si v rozhovoru vyjasní situaci tak, aby mohli 

zavést  prostředky  odkazující  na  vhodnou  instanci.  Problém  je  přeformulován  ve  smyslu 

hledání možností pomoci. Dochází k vyjasnění kompetencí a příslušnosti. Klinický systém 
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slouží  jako  přechodná  instance  k volbě  vhodné  klinické  pomoci  –  terapie,  poradenství, 

doprovázení,  návody,  poučení.  Všechny  poznatky  získané  v klinickém  systému  jsou 

společným  produktem  zúčastněných.  Klinický  systém  pak  mizí  tím,  že  přechází 

v terapeutický systém.

Terapeutický  systém je  tvořen  pomoc  hledajícím  a  pomáhajícím  nad  společně 

formulovaném tématu – tedy nad terapeutickou zakázkou vypracovanou společně klientem a 

terapeutem.  Cílem  hledání  pomoci  je  úleva  od  trápení,  zmírnění  nebo  odstranění,  která 

spočívá v rozšíření, zmožení schopností nebo zúžení. Pokud je zakázka splněna, je terapie pro 

terapeuta  úspěšná.  Pro  klienta  pak  když  problémy  méně  trpí,  únosněji  nebo  jimi  netrpí. 

Pomáhání  vychází  dle  Ludewiga  (1994,  s.  83)  z hledání  pomoci,  jinak  by  se  jednalo  o 

kontrolu, reparaturu, zmocňování se. Rozlišuje 4 základní typy pomoci: 

1. návody (poučení) – „Pomozte nám rozšířit své možnosti.“

2. poradenství – „Pomozte nám využít naše možnosti.“

3. doprovázení „Pomozte nám snášet naši situaci.“

4. terapie – „Pomozte nám ukončit naše trápení.“

Z těchto základních pozic vychází ISZ a rozšiřuje je na osm profesionálních způsobů 

práce,  o  kterých  pojednám v kapitolách  níže.  Ludewig (1994)  uvádí,  že  systemická  škola 

nepožaduje  objektivitu,  uznává  terapeutovo  dilema  chtít  způsobit  změnu,  i  když  to 

považujeme  za  nemožné.  Snahu  pomáhat  lidem  navzdory  jejich  nepostižitelnosti  a 

neinstruovatelnosti ilustruje na terapeutovu dilematu, které uvádím v záhlaví této kapitoly – 

„Jednej efektivně,  aniž  bys  věděl,  co  a  jak  tvé  konání  způsobí!“ (Ludewig,  2003,  s.  77) 

Terapie nemůže působit kauzálně, pečuje o příznivé rámcové podmínky, za nichž se klient 

může změnit podle svého přání. Je Ludewigem (1994) chápána jako dialog, který obsahuje 

skoky,  náhody  a  věci  neočekávané.  Systemičtí  terapeuti  jsou  mistry  dialogu.  Terapeut 

potvrzuje a otevírá nové,  neočekávané,  produktivně náhodné,  co destabilizuje problémový 

systém. V terapeutickém dialogu se uvolňují monology – nečekanými otázkami, upozorňuje 

na zanedbávané alternativy a prohřešky proti logice. Terapeut by měl vyvolat léčivé aktivace 

struktur,  musí  zachovávat  respekt,  nepřekračuje  zadanou  zakázku.  Terapii  bychom si  tak 

mohli představit jako plavbu na lodi, kde ani kapitán (terapeut) ani cestující (klient) nemohou 

pravidly zajistit dobrou plavbu a příznivý vítr. Oba jsou však za dění na lodi zodpovědní.

Ludewig (1994) zdůrazňuje historický kontext pohledu na pomáhání. Jako podstatné 

uvádí  rozlišení  mezi  pomáhajícím  jako  rovnocenným  partnerem  a  pomáhajícím  jako 
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nadřazeným odborníkem. Dále pak poskytování pomoci klientovi jako autonomnímu celku, 

který  je  rovnoprávný  oproti  poskytování  pomoci  heteronomnímu  jedinci,  který  potřebuje 

pomoc  z venku.  Systemika  pak  směřuje  k prvním zmíněný,  variantám  –  pomáhající  jako 

rovnocenný, klient jako autonomní. 

Terapii, která může probíhat s celou rodinou, s jednotlivcem či párem, chápe Ludewig 

(1994) jako techniku vyžadující umění, které spočívá v empatickém uplatňování intervencí, 

které vede klienta k pomoci sobě samému – k sebepomoci. Základními motivy terapie pak je 

užitečnost, respekt a krása. Terapeut je architekt podpůrného rozhovoru, nezapírá kompetenci 

ani se nefixuje na techniky. Ludewig (1994, 2006) vytvořil  10+1 vodítko pro praktickou 

orientaci. Je uvedeno níže ve volné parafrázi s autorčiným komentářem.
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Tab. 2 - 10+1 vodítko pro praktickou orientaci (N.N. volně dle Ludewig, 1994, s. 88 a Ludewig, 2006)
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vodítka otázky Komentář autorky
Vy-

tvoření

1. Definuj se jako 

terapeut!

Přebírám 

odpovědnost  jako 

terapeut?

Pod odpovědností chápu odpovědnost za to, že 
terapeut  bude v terapeutickém rozhovoru dělat 
to,  co  bude  chápat  v daném  okamžiku  jako 
nejlepší a ponese si za to odpovědnost. (I když 
dopředu  neví,  co  pomůže)  Také  je  to 
odpovědnost za to, co terapeut říká.

2. Nahlížej na 

sebe pozitivně!

Využívám  svých 

možností?

Nejen  využívání  možností,  ale  i  věřit  svým 
schopnostem  a  účinku  terapie  jako  takové  je 
důležité  „kouzlo“.  Je  důležité,  podle  mého 
názoru, udržet rovnováhu mezi tímto bodem a 
bodem 6.

Udržení 3. Orientuj se na 

svého klienta!

Držím  se  svých 
nebo  klientových 
měřítek?

Důležité je se na klienta naladit a slyšet, co říká. 
Zároveň se držet toho, co chce a přeje si, aby 
terapie byla jemu k užitku.

4. Hodnoť 

pozitivně!

Jdu  za  tím,  co 
otevírá  další 
možnosti?

Pozitivní  hodnocení  se  může  jevit  v  rozporu 
s otevíráním  možností.  Hodnotit  pozitivně  lze 
chápat jako hodnocení toho, co už klient dělá a 
pomáhá  mu.  Otevírání  možností  pak  jako 
hledání alternativních cest a řešení.

5. Omez se! Soustřeďuji  se  na 
to,  co  je 
nejnutnější?

Omezit  svou zvědavost  a  vybrat  jen to,  co je 
nejdůležitější  je  těžké  zejména  proto,  že 
terapeut  dopředu  neví,  co  klientovi  pomůže. 
Pokud se zároveň terapeut orientuje na zásadu 
3, neví, zda to pro klienta není důležité. 

6. Buď skromný! Vidím  sebe  jako 
příčinu?

Skromnost  vede  k sebereflexi  a  snaze  se 
zdokonalit.  Sám sebe  bych  však  měl  terapeut 
vidět jako příčinu, aby viděl, že jeho práce má 
výsledek.  Ale  zároveň  by  si  měl  terapeut 
uvědomovat,  že  mezi  sezeními  se  stane  tolik 
jiného, co může klientovi pomoci.

Uskuteč-

nění

7. Zůstaň 

pohyblivý!

Měním  své  úhly 
pohledu?

Měnit  úhly  pohledu  je  těžké,  může  k tomu 
dopomoci  snaha  o „reflektující  tým“,  který  je 
v hlavě terapeuta.

8. Ptej se 

konstruktivně!

Kladu  otázky, 
které vedou dál?

Otázky,  které  znesamozřejmují  a  jsou 
srozumitelně  podané  tak,  že  klienta 
neznejišťují, jsou velmi účinné.

9. Zasahuj 

úsporně!

Podněcuji 

opatrně?

Také úspornost je důležitá a souvisí s tím, aby 
terapeut zbytečně nebořil klientovi něco, co mu 
pomáhá. Stejně tak, aby poznal míru vzhledem 
k času,  které  v sezení  má a  poté  dobře terapii 
ukončil (viz 10).

Ukončení 10. Skonči včas! Mohu už skončit? Poznat kdy skončit sezení i celou terapii a umět 
se na tom dohodnout, jak uvádí Ludewig, je to 
důležitá součást terapeutického dialogu.

…a + 1 Nikdy se 

zásad nedrž 

slepě!

Užívám  těchto 
zásad pružně a ve 
vztahu  ke 
kontextu?

Je  také  důležité  být  tvůrčí  a  přizpůsobit  se 
kontextu a dění v terapii. Nejen mít nástroje, ale 
umět vědět kdy,  co, proč kdy terapeut užívá a 
také umět být svůj a mít svůj styl.
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