
PSYCHOTERAPIE JAKO V DAĚ

V nes etnýchč  p íb zíchř ě  a pohádkách odehrávajících se v minulosti ič  budoucnosti, p icházíř  u edníkč  
k mistrovi do u ení.č  P íb hyř ě  mají dvě základní spole néč  rysy: mistr je pon kudě  výst edníř  a vždycky nechá 
svého žáka tak trochu na holi kách:č  buď ho pošle do boje ještě nep ipraveného,ř  nebo mu ume,ř  nebo 
sám musí elitč  silám, které mu nedovolují pokra ovatč  ve výuce. Výsledek je však vždycky stejný – adept 
se díky tomu, že sám musí najít cesty jek efektivně aplikovat již nau ené,č  svou aktivitou nakonec p ed íř č  
um níě  svého mistra. To první vám zajistíme, to druhé musíte sami. Necháme vás tak trochu na holi káchč  
a doufáme, že nás p ekonáte.ř  Nikdy vás nebudeme moci nau itč  všechno, co byste snad pot ebovali,ř  
naopak vás od po átkuč  budeme nutit k tomu abyste se u ilič  vlastními silami.

Každý, kdo se chce nau itč  psychoterapii má p edř  sebou mnoho velmi rozdílných možností a d íveř  
nebo pozd jiě  si mezi nimi musí vybrat. To znamená, že d íveř  nebo pozd jiě  se mu za neč  rýsovat, co se 
u itč  nebude. Naše p áníř  je abyste se po dobu výcviku nerozptylovali studiem jiných psychoterapeutických 
škol. Nikdy se nestihnete nau itč  žádnou z nich po ádn ,ř ě  když se budete u itč  všechny. Naše ctižádost je 
u itč  vás konstruktivistický p ístupř  ke klientovi, pomáhání a terapii. A chceme abyste se jej nau ilič  po ádn .ř ě  
Vybrali jste si psychoterapii jako samostatný obor. Vemte si, jak dlouho trvá studium psychologie, sociální 
práce ič  psychiatrie. Tolik práce a tolik asuč  budete pot ebovatř  ke studiu psychoterapie.

Vycházíme z p edstavy,ř  že psychoterapie je samostatný obor. To znamená, že má svou teorii, me-
todologii, systém vzd láváníě  a praktickou aplikaci. Jako v tšinaě  humanitních oborů však nemá to, co To-
mas Kuhn nazývá paradigmatem: 

Za paradigma považuji obecně uznávané v deckéě  výsledky, které v dané chvíli p edstavujíř  pro 
spole enstvíč  odborníků model problémů a model jejich ešení.ř

Tomas Kuhn: Struktura v deckýchě  revolucí str. 10

iliČ  n jakéě  základní a pro danou chvíli sdílené a nezpochyb ovanéň  fundamenty, které musí každý vě-
dec daného oboru respektovat a jejichž podmínky musí být spln nyě  v každém ohledu. N coě  takového 
jako jsou v mechanických v dáchě  zákon o zachování energie, druhý termodynamický zákon, gravita níč  
zákon atd. Normální v daě  tedy znamená výzkum založený p ísnř ě na jednom ič  n kolikaě  málo výsledcích 
v dy.ě  Normální v daě  znamená, že pozorování a zkušenost drasticky omezí ší iř  p ípustnýchř  v deckýchě  
p esv d ení.ř ě č

Psychoterapie si z toho všeho, ímč  se lidstvo zabývá vybírá ur itýč  okruh jev .ů  Prochází tím, co je 
typické pro v dníě  obory v raných stádiích vývoje:

• tento okruh jevů je popisován a vykládám r znýmiů  školami odlišným zp sobem,ů  takže r zníů  lidé se 
sice v r znýchů  školách setkávají s tímtéž okruhem jev ,ů  ale již nikoli s týmiž  konkrétními jevy

• adept, který se hodlá u itč  psychoterapii stojí p edř  dilematem, že všechna fakta a výklady, která by se 
mohla týkat psychoterapie se jeví jako stejně závažná – r znéů  školy neodlišuje to, že by snad se-
lhávaly v metod ,ě  všechny jsou stejně v decké,ě  ale liší se nesoum itelnýmiěř  a mnohdy nesmi itelnýmiř  
zp sobyů  pohledu na sv t,ě  lidské trápení v n mě  a na zacházení s tímto trápením



• o tyto pohledy školy mezi sebou nep etržitř ě sout žíě  – aby tato po áte níč č  divergence nakonec vymize-
la a psychoterapie se stala paradigmatickou v dou,ě  musí se v sout žiě  ukázat, že daná teorie je lepší i 
s tím, že nikdy nedokáže vysv tlitě  všechna fakta která p edř  ní stojí

• teprve vít zstvíě  jednoho paradigmatu ukon íč  neustálé opakování základních principů a p esv d ení,ř ě č  
že jsou na správné cest ,ě  dodá psychoterapeut mů  odvahu pustit se do p esn jšíhoř ě  esoteri t jšíhoč ě  a 
náro n jšíhoč ě  zp sobuů  práce.

Nanešt stíě  jsme stále ještě v situaci, kdy není rozhodnuto a tak se musí rozhodovat jednotlivci. Musí 
se rozhodovat mezi jednotlivými školami a nemají p itomř  šanci se nau itč  všechno. Nechceme od vás 
abyste um liě  od každé školy „tak ákň “ trochu, ale nechceme ani abyste slepě v iliěř  a p estaliř  hledat.

Pokud je n kdoě  p ílišř  závislý na kterémkoli diktátu z množství sociálně konstruovaných realit, má 
to p irozenř ě d sledky.ů  Nepozorovatelně to lov kač ě  odpojí od postupného vývoje1.

Gianfranco Cecchin

iliČ  to, co u íč  r znéů  psychoterapeutické školy, jsou r znéů  myšlenkové postupy, které psychoterapeut 
používá, když pomáhá druhému lov ku.č ě  Cvi itč  myšlení je t žkéě  a náro néč  a nejde to za íditř  zvenku, 
abychom vám nasadili do hlavy p edemř  p ipravené,ř  instantní myšlenkové postupy. Co lze dodat jako ho-
tové a k okamžitému použití jsou tzv. techniky, to znamená konkrétní postupy zacházení s p esnř ě defi-
novanými jevy. Zde je nejlépe vid tě  rozdíl mezi psychoterapeutickou školou a nikdy nekon ícíč  šoula kouč  
za technikami. Škola p edstavujeř  koncepci používání technik, p edstavujeř  systém v n mžě  techniky mají 
teorií a praxí vymezené místo, ú elč  a zp sobů  použití. Používání psychoterapeutických technik bez tohoto 
zázemí je pak ad hoc nahodilým t kánímě  od jednoho k druhému. Používání technik „tak ákň “  vede 
k tak ákování.ň  Škola dovoluje vysv tlitě  proč byla technika použita, dovoluje vysv tlit,ě  proč psychoterapeut 
d lá,ě  to, co d lá.ě  A to je základní podmínka profesionality, jak ji vnímáme. Chceme abyste um liě  vysv tlit,ě  
proč s klienty d láteě  právě to, co d láte.ě  

Nabízíme vám k tomu vysv tlujícíě  aparát konstruktivistického p ístupuř  a chceme, abyste se jej nau ilič  
používat, využívat a rozvíjet k prosp chuě  svému i vašich klient .ů

Vztah psychoterapie k p íbuznýmř  obor mů

Tradi nč ě je psychoterapie spojována se dv maě  obory, psychiatrií a psychologií, nov jiě  ještě p ibylař  
sociální práce. Všichni, kdo zkoušejí praktikovat psychoterapii však v dí,ě  že ani jeden z t chtoě  oborů jim 
neposkytl doste néč  koncepce a nástroje pro práci s lidmi a jejich trápením. To není nedosta ivostíč  t chtoě  
obor ,ů  ale tím, jak mají vymezený p edm tř ě  svého zájmu.

Psychologie i psychiaterie vycházejí z nejlepších tradic p írodníchř  v dě  19. století a jsou tedy založeny 
experimentu a induktivním myšlení.

1 The Cybernetics of Prejudices in the Practice of Psychotherapy, Cianfranco Cecchin, Gerry Lane, Wendel A. 
Ray, David Campbell, Ros Draper editors
Systemic Thinking and Practice Series, Karnac Books, London, 1994



S koncem 19. století odstartovala v psychologii éra experimentů a spolu s ní vzniká mimo ádnř ě 
zušlecht nýě  (sofistikovaný) slovník, který však ve své podstatě nep inášíř  nic nového: i nadále ho 
tvo íř  více íč  méně vzájemně nepropojené jednotlivé pojmy. tyto pojmy byly nazvány psychickými 
funkcemi, což není p ílišř  šastné,ť  protože nemají nic spole néhoč  s pojmem matematické funkce, 
ani jim o žádnou takovou shodu nešlo. Jak známo, byly za takovéto funkce ozna enyč  pojmy jako 
cít ní,ě  vnímání, apercepce, paměť a mnohé další. Bylo a je vynakládáno enormní úsilí na jejich 
um leě  izolované studium. […] I když byl slovník experimentální psychologie nakonec rozší enř  o 
mezilidský kontext, jazyk psychologie p estoř  z stalů  výrazně monadický. Pojmy jako postoj, v dů -
covství, závislost, extroverze, introverze a mnoho jiných se staly p edm temř ě  detailních studií. je 
zde nebezpe í,č  že všechny tyto pojmy, jestliže se o nich bude dlouho p emýšletř  a po ádř  se bu-
dou opakovat, p edř  nás p edest ouř ř  pseudorealitu, takže nakonec „postoj“ nebo „v dcovstvíů “ se 
z pouhých pojmů nepozorovaně stanou m itelnouěř  dimenzí duše, která je z monadického úhlu 
pohledu izolovaným jednotlivým fenoménem. Tam, kde jednou došlo k takovéto reifikaci se v tšiě -
nou nechápe, že termín p edstavujeř  pouhou jazykovou zkratku pro zcela zvláštní zp sobů  lidské-
ho vztahu.

Paul Watzlawick1

Gregory Bateson2 v úvodu ke své knize k tomu dodává, že jde o

seznam celé adyř  nedokonale definovaných vysv tlujícíchě  ozna ení,č  která b žně ě používají 
behviorální v dy:ě  Ego, anxieta, instinkt, ú el,č  mysl, self, upevn néě  struktury chování, inteligence, 
zaostalost, zralost a podobné. V zájmu slušnosti jsem je souhrně nazval ‘heuristické koncepty’, i 
když popravdě v tšinaě  z nich je tak neur itč ě koncipovaná a jsou tak vzájemně irelevantní, že se 
navzájem pletou až vytvá ejíř  jakousi konceptuální mlhu, která významně brzdí vývoj v dy.ě  […] 

Je až p ílišř  z etelné,ř  že drtivá v tšinaě  konceptů sou asnéč  psychologie, psychiatrie, antropologie, 
sociologie a ekonomiky, je naprosto odtržena od sítě v deckýchě  fundament .ů  […] 

Jsou dvojí (fundamenty): výroky a systémy výrok ,ů  které jsou truistické a výroky ič  zákony, které 
jsou obecnými pravdami. Mezi truistické jsem zahrnul ‘v néěč  pravdy’ matematiky, kde pravda je 
tautologicky omezenou doménou, v níž platí lov kemč ě  formulované axiomy a definice: „Jestliže 
jsou íslač  p esnř ě definována a jestliže operace s ítáníč  je p esnř ě definována, pak platí  5 +7 = 
12“. Mezi výroky , které bych popsal jako v decky,ě  ič  obecně pravdivé, jsem zapo ítalč  empirické 
zákony zachování hmoty a energie, druhý zákon termodynamiky a podobné. Je pochopitelné, že 
hranice mezi tautologickými pravdami a empirickým zobecn nímě  není p esnř ě vymezena, a že 
mezi mými fundamenty je mnoho tvrzení, jejichž pravdu sice žádný lov kč ě  nezpochyb uje,ň  ale 
které nelze jednoduše za aditř  mezi empirické ič  tautologické.

Jinými slovy, psychiatrie a psychologie nenabízejí dosta ujícíč  koncepty pro práci s lidmi protože se 
zabývají zv cn nými,ě ě  statickými jevy a jejich zákonitostmi, ale nedávají nic, co by profesionálovi pomohlo 
v situaci, kdy tvá íř  v tvář trpícímu lov kuč ě  hledá jak mu pomoci. Proto tito profesionálové hledají dál a ob-

1 Pragmatika lidské komunikace, Konfronatace 1999, str. 21 - 23
2 Steps to an Egology of Mind, Paladin 1973



racejí se k psychoterapii jako dalšímu oboru v n mžě  hledají odpověď na svou v nouěč  otázku: Co s tím 
mám (proboha) d lat?ě

Psychologie a psychiatrie pracují s významy, obecně platnými, nezávisle existujícími a zkoumatelný-
mi reifikacemi. Naopak psychoterapie pracuje s tím, jak jedinec významy tvo íř  a jak tyto jeho výtvory 
spoluvytvá ejíř  kontext v n mžě  žije svou realitu.

Ivan Úleha 2003


