Jakou psychoterapii bych cht l mít
Mnoho z toho o þem píšu, bylo již publikováno, pedevším díky Konfrontacím a
Zbykovi Vybíralovi. Myslím, že je však teba tyto v ci opakovat, rozvíjet. a vnímám to
jako sv$j písp vek k probíhajícím diskusím o profesi psychoterapie.
Psychoterapie je samostatný v dní obor z rodiny sociálních v d1
Pestože nemá jednotící a všeobecn uznávané paradigma2, je psychoterapie
v dou, protože používá v decké postupy a metody: teorie staví na empirických
pozorováních, zkoumá pravd podobnosti zákonitostí pr$b hu zkoumaných d j$, své
hypotézy ov uje a potvrzuje praxí a na základ toho konstruuje samostatnou profesi
psychoterapie, zp$soby studia a pípravy psychoterapeut$ i zp$soby ov ování kvality
jejich praxe.
V duchu T.S.Kuhna m$žeme íci, že r$zné psychoterapeutické školy, pístupy a
oblasti aplikace se ani tak neliší mírou v deckosti, þi snad selháním v této metod –
všechny jsou v decké – navzájem jsou však nesoum itelné (a tedy i mnohdy
nesmiitelné) svými zp$soby pohledu na sv t a provozování v dy v tomto sv t . To,
þím se liší není okruh jev$ þi postup$, ale - podle slovníku Gregory Batesona epistemologie, neboli zp$sob vysv tlování. A tak zde stojí psychoterapeuti a jejich
školy v celé šíi možností od teorie odrazu k solipsismu, nebo v jiném rozm ru od
pírodov dného k duchov dnému pohledu þi ješt jinak od intrapsychické k sociální
determinaci.
Potebuji podotknout, že pedstava o jednot v dy, se neuskuteþnila v žádném
oboru, takže vedle sebe existuje ada fyzik, matematik nebo chemií, které jsou všechny
v decké, ale používají jinou epistemologii. Mylný dojem, že jen jedna v da je ta
pravá, je dán zp$sobem výuky a výcviku nových adept$ v dy, a to od prvních tíd
školní docházky. Jestliže tento pro v du typický rozpor plurality a snahy o jednotný
vzhled nedochází mnoha odborník$m, nelze se divit, že politiky a úedníky, kteí
urþují hranice a pravomoci odborností, ani nenapadne. Pevládající a všeobecn
pijímané paradigma, je jen jedno z mnohých možných a díve nebo pozd ji bude
nahrazeno jiným paradigmatem. To v mnohých budí karteziánskou úzkost.
Hledání paradigmatu psychoterapie bude, podle mého názoru, znamenat sout ž
nikoli v míe v deckosti, ale v užiteþnosti epistemologií - toho kterého pohledu na sv t
a jeho výklad. Možná by se dala použít metoda falsifikace, jak ji doporuþuje
K.R.Popper. Možná je dobré si pipomenout, že: Pokud je n kdo píliš závislý na
kterémkoli diktátu z množství sociáln konstruovaných realit, má to pirozen
d$sledky. Nepozorovateln to þlov ka odpojí od postupného vývoje3.
Psychoterapii vykonávají psychoterapeuti
Považuji za nesmysl íkat, že ji vykonávají psychologové, lékai, pedagogové þi
jiné odbornosti, protože absolvent studia psychoterapie není smyslupln oznaþitelný
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jinak, než jako psychoterapeut. ýlov k pochopiteln m$že být nositelem r$zných
odborností, takže vedle psychoterapeuta, m$že být i psychologem, psychiatrem,
pedagogem, poradcem apod. Pokud snad rezortní tabulky íkají n co jiného, mýlí se.
Psychoterapeutem je možné se stát absolvováním studia psychoterapie
EAP1 nabízí pedstavu o tom, co obnáší studium psychoterapie, kdo m$že
psychoterapii studovat i jaký je rozsah celého studia. Podmínky jsou natolik písné, že
podle mého nehrozí pr$nik šarlatánství ani nebezpeþí nev deckosti, ani zaplavení
rychlokvašenými nedouky.
Psychoterapeut užívá psychoterapeutické prostedky
Toto tvrzení je možná nové, protože tradiþn se íká, že psychoterapie využívá
psychologické prostedky. Psychologické prostedky ovšem slouží psychologii.
Psychoterapeutické prostedky, postupy þi metody, se adepti uþí studiem
psychoterapie.
V r$zných resortech jsou psychoterapeutické prostedky užívány stejn
Resorty se d lí podle aspektu života, na který se zam ují. Není pravda, že
psychoterapie se smí vykonávat pouze ve zdravotnictví. Zákony ýR vyžadují
poskytovat psychoterapii v ad resort$. Pesto napíklad ve zdravotnictví, sociální
práci, školství, službách lidem, v zeství, armád , policii þi dalších psychoterapeuti
užívají své prostedky stejn . Psychoanalýza, KBT, logopedie, rozvodová terapie þi
krizová intervence a kterékoli další, probíhají stejn , nehled na resort.
Prvoplánové odlišnosti pináší kontext daného resortu, který si klade své vlastní
podmínky na své „zam stnance“. Tyto podmínky ovšem stojí mimo
psychoterapeutickou odbornost a práci. D$sledkem jsou pak rozdíly v použití
dorozumívacího jazyka (nap. pro definování cíl$), nebo v podmínkách dalšího
specializovaného vzd lání, pípadn v používání þi nepoužívání diagnóz a podobn .
Proto tedy v resortu zdravotnictví musí psychoterapie definovat sv$j písp vek k
léþení. Napíklad jako cílené a plánovité zasahování do organismu psychologickými
prostedky, založené na v decké bázi. Bez toho by jinými profesemi ve zdravotnictví
byla považována za šarlatánství a ze zdravotnictví vylouþena2. Práv tak ve školství
musí definovat sv$j písp vek k základnímu poslání školství – výchov , nebo ve
službách lidem ke kvalit života.
Pitom nepochybn léþení psychoterapií bude mít pr$b žné efekty výchovné a
bude zvyšovat i kvalitu života, naopak psychoterapie ve službách lidem bude mít
efekty léþebné, stejn jako výchovné. Primární d$raz není dán odlišnostmi použití
psychoterapeutických prostedk$, nýbrž specifiky kontextu té které oblasti.
K zásadnímu nedorozum ní dochází zám nou pi níž se kontextuální podmínky
výkonu profese v jedné oblasti mechanicky penášejí a aplikují na oblasti jiné. Ve
zdravotnictví nutn platí jiné podmínky než ve školství. Mechanická aplikace
školských podmínek by psychoterapii ve zdravotnictví zlikvidovala, naopak zavád ní
zdravotnického kontextu vytvoí v pedagogice nesmysly.
Vzd lání
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Jestliže pijmeme, že psychoterapie je praktikována stejn , bez ohledu na resorty,
pak lze myslit jedno psychoterapeutické vzd lání dostaþující pro kterýkoli resort.
Psychoterapeutické vzd lání, díky neexistenci obecného psychoterapeutického
paradigmatu, musí probíhat v rámci jednotlivých sm r$ a škol. Resorty si navíc a nad
psychoterapeutickou kvalifikaci, pidávají své specifické podmínky, které je nutno
splnit, aby v tom, kterém resortu bylo možné psychoterapii praktikovat1.
Mnohost psychoterapií pináší adept$m psychoterapie t žkost: jestliže žádný z
psychoterapeutických sm r$ není obcí psychoterapeut$ všeobecn pijímaným
paradigmatem, nem$že žádný psychoterapeut n jaký názor, nebo n jakou techniku
považovat za zaruþenou. Je tudíž nucen vždy znovu budovat celý obor znovu na
vlastních základech a jeho volba podp$rných experiment$ a pozorování je pom rn
libovolná, nebo" neexistuje žádný standardní soubor metod, který by každý autor na
poli psychoterapie byl nucen využívat. (Kuhn) A to pesto, že v jednotlivých školách þi
pístupech, takové soubory platí.
Pedm t psychoterapie
V intencích dosud eþeného, cítím potebu pekroþit resortní definice
psychoterapie typu psychoterapie je léþení nemocí psychologickými prostedky.
Nenabízejí podle mého místo pro psychoterapeuty ostatních resort$, ani nejsou
dostateþn obecné pro obor aspirují na samostatnost.
Navrhuji tedy k diskusi definici, která by mohla zlákat více profesionál$, aby
pipustili, že jsou psychoterapeuty, nebo aby nemuseli psychoterapii d lat ilegáln . To,
co charakterizuje þinnost psychoterapeuta je:
Zám rné, zd$vodn né a cílené použití psychoterapeutických prostedk$ k
dosažení, obnovení a udržení kvality2 života klienta tak, aby mohl žít život, co možná
bezpeþný, podn cující, uspokojující a píjemný a to pedevším a aspektech osobních,
pracovních, zdravotních a sociálních.
Dobré zdraví je d$ležitou dimenzí kvality života,3 práv tak jako dosažení
harmonického rozvoje osobnosti a odstran ní psychického utrpení.4
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