
EMOCE V NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÉ TERAPII (SFT – SOLUTION FOCUSED 
THERAPY)-PŘEZKOUMÁNÍ 

Tento  článek  přezkoumává  zda  a  jak  jsou  emoce  součástí  na  řešení  orientované  terapie. 
Hlavním tématem článku  je  pak  zaměření  na  obvyklé  způsoby,  jakými  terapeuti  definují 
emoce a jakými způsoby o nich mluví a to jak v SFT, tak v jiných terapiích. Domníváme se, 
že tyto diskuze jsou vytváří mnoho zmatků o emocích a ohledně SFT, to zahrnuje  zejména 
myšlenku, že emoce jsou v SFT opomíjeny. Druhé hlavní téma popisuje alternativní přístup 
k této problematice – který jak věříme nejlépe odpovídá východiskům SFT. Tento přístup je 
založen na pracích Wittgensteina o jazykových hrách, osobní zkušenosti a způsobech, jakými 
emoce ovlivňují chování. Z této prespektivy terapeuti SFT pracují s emocemi klientům tak, že 
pomáhají klientům vytvořit nové způsoby, jakými emoce ovlivní jejich chování. 

 Fam Proc 39:5-23, 2000

Psychologové i filosofové měli tendence abstrahovat entity jako – „vztek“, „láska“, „smutek“, 
„úzkost“  –  a  zkouší  je  studovat.  Ale  existují  vzteklí  lidé,  vzrušující  scény,  sentimentální 
příběhy,  truchlící  rodiny  a  pohřby,  úzkostní  rodiče  přecházející  o  půlnoci  atd.  To  je 
koncentrovaný svět  kontextů a činností.  Odklonem od těchto konkrétností  se vystavujeme 
riziku. 
Harre (1986, p.4)

Tento článek se týká emocí jako součástí  SFT. Věříme, že většina těchto diskuzí má svůj 
význam  pro  jiné  psychoterapeutické  přístupy,  ale  zdůrazňujeme,  že  SFT  je  odlišným 
přístupem k terapeutickým vztahům a změně. Tato odlišnost zahrnuje praktické postupy, které 
SFT  terapeuti  využívají  v interakci  s klienty  a  intelektuální  východiska,  která  využívají 
k orientaci  v osobních  problémech  a  ke  změně  v terapii.  Zdůrazňujeme  jak  praktické  tak 
intelektuální aspekty  SFT ve vývoji našeho přístupu k emocím a jejich integraci do interakcí 
SFT.

EMOCE
Tento  článek  je  částečně  odpovědí  Kiserovi,  Piercymu  a  nedávným  pracím  Lipchika 
(1993,1999) o emocích  a jejich opomíjení  v SFT. Tito  autoři  vysvětlují,  že  SFT terapeuti 
opomíjejí emoce tím, že se zaměřují na klientovo myšlení a chování, což Kiser et al. (1993) a 
Lipchik (1999) popisují jako oddělení ne-emocionálních aspektů klientova já a jeho zájmů. 
Podle  Kisera  at  al.  (1993,  p.234)  toto  SFT terapeuti  dělají  dotazy typu  „Když  se  budete 
společně cítit  šťastní,  co budete dělat?“. Tyto otázky,  jak autoři tvrdí,  posouvají klientovu 
pozornost od emoční zkušenosti „byt společně šťastni“ k ne-emočním aktivitám obklopujícím 
klientovu  zkušenost  společného  štěstí.  Takto  ale  Kiser  a  kolegové  dělají  z  emocí  něco 
odlišného a odděleného. Emoce nejsou něco, co lidé dělají, přestože lidé mohou cítit emoce a 
dělat nějakou aktivitu ve stejném čase. 

Zatímco emoce, kognice a chovaní jsou odlišené aspekty klientů samých a jejich životů, Kiser 
et  al.  (1993)  a  Lipchik  (1999)  se  domnívají,  že  klienti  mají  v  životě  sklon  k  „afektivní 
kongruenci“. Špatný pocit je tak spojován s negativním zaměřením na minulý,  současný a 
budoucí život. Klientovi špatné pocity a negativní zaměření mají svůj praktický důsledek pro 
SFT, protože takovéto pocity a zaměření mohou ztěžovat klientovi odpovídat na otázky SFT 
zaměřené na konstruování řešení. Kiser et al. (1993, p.235) uvádějí následující příklady SFT 



otázek, které klienti, kteří se cítí špatně mohou mít obtíže zodpovědět: „Jak poznáte, že už 
nepotřebujete docházet do terapie?“ a „Kdyby se tuto noc stal zázrak a ráno by byly vaše 
problémy vyřešeny, co by bylo jinak?“

Lipchik (1999) dále rozvíjí tento přístup v diskuzi, jak SFT může vytvořit pozitivní emoční 
klima  v interakcích  s klienty.  Vysvětluje,  že  pozitivní  emoční  klima  zahrnuje  rozvíjení 
empatických a nesoudících vztahů mezi klientem a terapeutem a tyto vztahy jsou facilitovány 
terapeutickou konverzací o emocích klientů. Nakonec Kiser et al. (1993) a Lipchik (1999) 
uvádějí,  že  SFT terapeuti  již  využívají  některé  otázky,  které  jsou  užitečné  pro  vytvoření 
pozitivního emočního klimatu a navrhují  další  otázky,  které SFT terapeuti  mohou položit. 
Ironií je, že většina těchto otázek zdůrazňuje propojení mezi emocemi, kognicí a chováním 
klienta.

Kiser a kolegové vzali do úvahy některé důležité problémy SFT terapeutů.  Ve skutečnosti 
může být tento text brán jako vyjádření našeho vlastního údivu nad těmito věcmi. Náš přístup 
k emocím v SFT je podobný tomu,jaký hájí Kiser et al. (1993) a Lipchik (1999), ale má si 
odlišnosti. Hlavní společné body zahrnují tyto následující východiska:

− emoce jsou hlavní v lidském životě
− efektivní SFT zahrnuje „opatřit“terapeutický proces klientovými emocemi
− zkušení SFT terapeuti počítají s emocemi ve svých interakcích s klienty, přestože to dělají 

nevědomými způsoby

Čím se hlavně odlišujeme od Kisera a jeho kolegů je to, jakým způsobem koceptualizujeme 
emoce jako součást SFT, jak do SFT zahrnujeme klientovými emocemi a kdy si myslím, že je 
pro SFT terapeuta užitečné mluvit o emocích.

Čtenář si může všimnout ironického tónu, v některých částech článku. I když souhlasíme s 
některými  prohlášeními  Kisera  a  jeho  kolegů,  zabýváme  se  alternativním  porozuměním 
významu a jeho důležitostí pro SFT terapeuty. Uvádíme to, co mohou tito autoři považovat za 
špatný důvod pro naše názory. Věříme, že tyto rozdíly zahrnují víc než náš odlišný přístup k 
emocím  jako  součásti  SFT.  Jsou  vyjádřením  alternativních  přístupů  k  mnoha  důležitým 
předpokladům a oblastem zájmů SFT.

Naše odlišnosti  ukazují,  jak mluvíme o odlišných verzích SFT RUMOR. TREATED as a 
RUMOR, SFT je příběh, který může být vyprávěn různými způsoby. Ale také věříme tomu, 
že  některé  verze  RUMOR  jsou  užitečnější  než  jiné.  Pro  nás  užitečný  rozhovor  v  SFT 
RUMOR  EMPHASIZE  nejdůežitější  aspekt   práce  v  rámci  SFT  –  konstruování  řešení. 
Obáváme se, že jiné verze SFT RUMOR nutně komplikují práci SFT terapeuta a riskují, že 
techniky a strategie SFT nebudou pro klienta tak užitečné. 

KONTEXT TEXTU
Načrtneme dva odlišené – ale příbuzné  -pohledy v rozvoji našeho přístupu k emocím v SFT. 
První pohled je odvozen od sociologie  poznání,  oblasti,  která  se zabývá tím,  jak vznikají 
různé formy vědění, rozšiřují se a využívají ve společnosti. Zatímco se  sociologové poznání 
liší ve svých teoretických a metodologických přístupech, většina se shodne, že různé formy 
poznání se vztahují k různým sociálním okolnostem. Tyto okolnosti zahrnují sociální třídu, 
rasové a pohlavní faktory na jedné straně a osobní praktické zájmy v konkrétních situacích na 



straně  druhé.  Využíváme  pohledy  sociologie  poznání,  abychom  zdůraznili  otázky  využití 
terapeutické definice emocí a konceptu emocí. Terapeuti vytvořili profesní oblast  emocí a 
považují emoce za abstaktní entity. V této oblasti pak mají jedinčené znalosti a jsou experty. 
Klienti mohou vyjadřovat emoce, ale jen terapeuté vědí, co „skutečně“ znamenají. 

Naším druhým cílem při psaní tohoto článku bylo nabídnout alternativní přístup k emocím 
jako součásti terpauetických vztahů, který lépe odpovídá předpokladům SFT. Náš přístup k 
emocím a SFT je postaven na Wittgensteinově filosofi, která je významná v tom, že označuje 
jazyk jako zdroj, který lidé využívají. Jazyk je aktivita, kterou lidé dělají v rámci sociálních 
kontextů. To, jak lidé využívají jazyk a sociální realitu, kterou vytvařejí jeho používáním je 
neoddělitelně spojeno s konkrétními a praktickými situacemi v rámci sociálního kontextu. V 
této souvislost označujeme emoce jako aktivity. Zlost, láska, nenávist, smutek jako aktivity, 
které děláme a které jsou pro ostatní viditelné. Také zdůrazňujeme, že emoce jsou aspekty 
konkrétních sociálních kontextů a jejich významy se mění v závislosti na kontextu. Z tohoto 
pohledu  nejsou  emoce  oddělenou  oblastí  sociálního  života  nebo  zvláštním  okruhem,  ve 
kterém jsou terapeuti experti. 

Zbytek článku se zaměřuje na čtyři hlavní témata. Zaprvé, zhodnocení některých základních 
aspektů Witggensteinova přístupu k užívání jazyka a k emocím. Za druhé, se zabíváme tím, 
jak terapeuti  konstruují emoce jako odlišnou a problematickou terapeutickou záležitost.  Za 
třetí  se  zabýváme  vytvářením  nového  přístupu  k  emocím  jako  součásti  interakce  klient-
terapeut  v  SFT.  Pro  nás  nejsou  emoce  problémem  ani  je  v  rámci  SFT  nezanedbáváme. 
Nakonec  se  zabýváme  alternativními  tématy,  které  jak  věříme  povedou  k  užitečnějším 
rozhovorům mezi SFT terapeuty. 

TERAPIE JAKO JAZYKOVÁ HRA
Slova...a tón a výraz, který je s nimy spojen ve skutečnosti nesou všechny nuance významů. 
Ale jen proto, že je vnímáme jakou součást specifické scény. Ale kolem těchto slov je možné 
vytvořit jinou scénu proto, abychom ukázali, že jejich zvláštní duch tkví v příběhu, ve kterém 
se objevují.   
Wittgenstein (1967)

Je  prakticky  nemožné  zveličit  významnost  konceptu  jazykových  her  a  forem  života  v 
Wittgensteinově  práci.  Jazykové  hry  jsou  různě  organizované  způsoby,  kterými  užíváme 
jazyk. Zahrnují zdánlivě jednoduché užití jazyka jako jsou dotazy na směr a omluvy,a stejně 
tak  více  formalizované  interakce.  Příklady  typů  jazykových  her  jsou  filmy,  politické 
kampaně,  svatby  a  terapie.  Každá  z  těchto  jazykových  her  je  kulturně  rozeznávaná  a 
standardizovaná konstelace chování, jsou to sociálně organizované procesy konání. Koncept 
jazykových her má své praktické důsledky. Zaměřil pozornost na důležitost jazyka v našem 
každodenním životě a vztazích. 

Je  také  důležité  zmínit,  že  jazykové  hry  zahrnují  více  než  jen  mluvená  či  psaná  slova. 
Zahrnují  různé  chování,  které  nese význam-osobní  projevy a  vzhled,  sociální  okolnosti  a 
prostorovou organizaci. Kdokoliv, kdo viděl film s vypnutým zvukem nebo kdo flirtoval s 
nějakou osobou přes přecpanou a hlučnou místnost  chápe význam neverbálních projevů v 
sociální interakci. A, viz citát z Wittgensteinova výroku, význam slov je spojen s tónem hlasu 
a pohledem. Tak jsou verbální a neverbální a psané a nepsané aspekty sociálních okolností a 
vztahů součástmi jazykových her.



Vzaženy k jazykovým hrám jsou formy života – ty tvoříme hraním těchto her. Formy života 
zahrnují sociální role a vztahy, které vytváříme a na kterých se podílíme, když se tážeme na 
na směr nebo když žádáme terapeuta o pomoc se svými problémy. Vztah mezi jazykovými 
hrami a formami života  je vzájemný,  protože na sebe vzájemně působí.  Užíváním jazyka 
různými způsoby vytváříme sociální  kontext.  Ale také využíváme naše chápání sociálního 
kontextu abychom dodali smysl tomu, co se děje kolem nás, regovali a předvidali, co se stane 
v budoucnosti. Jak píše Wittgenstein: „ jedině v proudu myšlení a života mají slova význam“.

Zjistili jsme, že Wittgensteinův koncept jazykových her a forem života je velmi užitečný při 
srovnávání a odlišování terapeutických přístupů a při popisu toho, jak SFT pracuje. Různé 
terapeutické  přístupy  jsou  různými  jazykovými  hrami  zahrnující  různé  formy  života  pro 
terapeuta i klienta. Každá terapeutická jazyková hra zahrnuje trochu odlišná slova a gramatiku 
pro popis klientova života a problémů a způsobu, jakým se děje změna. Slovník a gramatika 
jsou spojené s různými terapeutickými jazykovými hrami a alternativními možnostmi, které si 
lze v rámci nich představit.
Různé  terapeutické  jazykové  hry  a  formy  života  poskytují  terpauetovi  a  klientovi  různé 
možnosti být klientem a terapeutem a různé možnosti pro vytváření změn. To je důvod, proč 
radikální změna v terapii zahrnuje vytvoření nových jazykových her, v rámci kterých mohou 
terapeuti a klienti vytvářet nové formy života.

Růzené terapeutické jazykové hry poskytují  terapeutům a klientům odlišné příležitosti  pro 
konstruování a prožívání emocí. Emoce jsou součástí jazykových her a forem života. Nejsou 
odlišné  od  našeho  užívání  jazyka.  Tento  Wittgensteinův  pohled  je  užitečný  zejména  pro 
pochopení toho, jak jsou různé přístupy k interakci klient-terapeut spojeny s různými druhy 
emocí.  Terapeuti  vyvolají  takové  emoce,  k  jakým  vedou  jejich  otázky,  i  přesto,  že  se 
terapeutům nelíbí, co vidí nebo slyší od svých klientů. Očekáváme, že zatímco většína čtenářů 
souhlasí s tímt tvrzením, také se ptají „A co?“ „ Není to jasné?“ Proto je důležité říct něco o 
důvodech, které nás k tomtu názoru vedou. Tyto důvody odlišují náš přístup k emocím od 
přístupu,  který  zdůrazňuje,  jakými  jsou  emoce  odlišnými,  mysteriózními,  osobními  a 
nesociálními aspekty terapeutických vztahů.

EMOCE JAKO OSOBNÍ ZKUŠENOST
Základem osobní zkušenosti není ve skutečnosti to, že každá osoba má svůj vlastní zážitek, 
ale to, že nikdo neví, zda to má druhý stejně nebo jinak. Je zde možný předpoklad – i když 
neověřitelný-že jedna část lidstva vnímá červenou jedním způsobem a druhá jiným.
Wittgenstein

Začneme variací  na  „experiment“  Wittgensteina.  Předpokládejme,  že Steve  prožil  osobní-
vnitřní-pocit, takový, jaký neprožil nikdy před tím a pro jaký nemá žádné jméno. Tak Steve 
napsal na kousek papíru písmeno S, aby mu tento pocit přípomínalo. Když se to pak stane 
znovu,  napíše  na  kousek  papíru  další  S.  Pocit  se  opakuje  víckrát  a  Steve  pokračuje 
zapisováním  S  dokud  nezaplní  malý  zápisník.  Můžeme  zápisník  pojmout  jako  knihu 
dokumentující  Stevovu  osobní,  vnitřní  S  zkušenost.  Nyní  předpokládejme,  že  se  Steve 
rozhodne ukázat vám svou knihu s vysvětlením, že by s vámi rád sdílel svou zkušenost S. 
Pečlivě se podíváte na jeho řádky Ss, které plní stránku po stránce. Chcete jim dát význam, 
abyste si mohli představit, co S musí být za prožitek a sdílet Stevovu zkušenost spolu s ním.

Ale  je  to  osobní  a  zcela  vnitřní  pocit,  takový,  že  ho  má  jedinný  Steve  a  který  není 
rozpoznatelný pomocí žádných vnějších znaků než je S. Jak chcete pochopit jeho význam?



Všechno, co víte je, že ho Steve nazývá S. Jak si představit,  co je S za prožítek, když je 
vnitřní? Jak poznáte, že Steve cítí S ve vaší přítomnosti, když jeho prožitek nemá žádný vnější 
projev. Jak poznáte, když budete prožívat S vy sami? Je možné, že už jste zážitek S měli, ale 
zaměnili jste ho za něco jiného? Mohli jste mít osobní vnitřní zážitek, který jste mysleli, že je 
stejný jako Stevův, ale nebyl?

To  jsou  druhy  otázek,  které  si  můžete  položit  o  Stevově  S  zážitku.  Samozřejmě,  pokud 
položíte  tyto  otázky Stevovi,  budete  se  muset  potýkat  s  dilematem,  jakým způsobem dát 
Stevovým  odpovědím  smysl.  Například  -  budete  využívat  intelekt  nebo  zkušenost  pro 
pochopení jeho odpovědi? Kromě toho, všechny tyto otázky mohou připomenout Stevovi, že 
ve skutečnosti nemá pevný základ pro prohlášení, že všechny zkušenosti, které popsal jako S 
jsou stejné. Mohou být některé z nich spíše pojmenováne jako R a jiné jako T? Stejně jako vy, 
Steve  nemá  vnější  nebo  nezávislý  zdroj  pro  ověření  svého  dojmu  a  vzpomínek  na  svůj 
prožitek nebo pro změnu označení všech svých prožitků. Při těchto obtížích by pro  vás a pro 
Steva bylo  rozumné prohlasit že, navzdory vaší nejlepší snaze, nemůžete sdílet Stevovu S 
zkušenost s  ním a že on si nemůže být nikdy zcela  jistý,  že všechny z jeho zážitků byly 
„skutečně“ S.

Podstatou tohoto příkladu je, že poukazuje na některé z mnoha obtíží, které mohou terapeuty 
potkat,  když  označí  emoce jako osobní  vnitřní  zkušenosti.  Jestliže  jsou klientovy emoční 
zkušenosti skutečně zcela osobní a vnitřní, pak jim terapeuti nemohou porozumět nebo s nimi 
empatizovat.  Neexistuje  zde  základ  pro  představování,  intuici  nebo  sdílení  prožitků  s 
klientem, a ani klienti ani terapeuti nemohou mít žádný podklad pro zhodnocení autencticity 
a/nebo přiměřenosti klientových emocí.  Není zde důvod, zdůrazňovat tuto oblast v terapii, 
protože  terapeutické  otázky  na  klientovy  emoce  mohou  vyvolat  odpovědi,  které  zmatou 
terapeuta i klienta.

Dle  Wittgensteina,  abychom  mohli  mluvit  o  „vnitřních  procesech“,  potřebujeme  vnější 
kritéria, které mohou být využívány a sdíleny s ostatními. Naštěstí se vnější kritéria emocí 
zhusta vysktují  v terapii  a v ostatních sociálních situacích,  ve kterých lidé běžně mluví  o 
svých emočních zkušenostech i zkušenostech jiných, jako by tyto zkušenosti byly osobní a 
vnitřní. Například, Lipchik uvádí některá vnější kritéria v následujícím výroku:

Věřím, že se čistá verbalizace v rámci jazyka rozšířila o obecnější procesy komunikace, které 
zahrnují mlčení, řeč těla, výrazy v obličeji, červenání, slzy. Když vezmeme tuto definici, je 
těžké si představit tento proces, když bychom vyloučily emoce a pocity.

Souhlasíme s tímto tvrzením, ale ze „špatných“ důvodů, které proberem pozděj. Pro teď, je 
dostatečné  říct,  že  chápeme  toto  tvrzení  jako  rozumné  pro  označení  emocí  jako  součásti 
jazykových her a sociálního kontextu. Mlčeni, řeč těla, výraz tváře, červenání, slzy atd.,  nám 
neříkají víc o osobní vnitřní zkušenosti než říká Stevovo S, ale jsou to užitečná vnější kritéria 
pro rozlišování emocí svých i emocí druhých lidí. Doslova v těchto a příbuzných projevech 
emoce „vidíme“. Ve skutečnosti se někdy tyto se tyto představy o emocích projeví v našem 
užívání jazyka, jako když říkáme - „Vypadáš dnes smutně.“, „Vidím, že jsi naštvaný.“ a „ Z 
vašeho chování je jasné, že se vzájemně milujete.“ Můžeme tak říct, že terapeuti získávají 
„přístup“  k  tzv.  vnitřním  procesům  pozorováním  a  interpretováním  emočního  chování 
ostatních, někdy i svého. Emoce jsou vyjdřovány stejně jako prožívány v jazykových hrách. 
Příliš často, terapeuti označují tyto příbuzné-ale odlišné-aspekty emocí jako stejné. Věříme, že 
tento zvyk vede ke zbytečnému zmatení v této oblasti.



Podívejme se teď pečlivěji na to, co „vidíme“, když pozorujeme emoce v chování druhých. 
Užitečné  je  začít  s  významem  slz.  Co  nám  slzy  ostatních  říkají  o  jejich  osobní  vnitřní 
zkušenosti?  Jsou  slzy projevem smutku?  Obvykle  to  říkáme na  pohřbech,  ale  co slzy  na 
svatbách nebo slzy olympijských vítězů? Je odůvodněné usoudit,  že když  pláče ženich na 
svatbě nebo olympijský vítěz, který slyší národní hymnu jde o projev smutku? A pak tu jsou 
slzy spojené s loupáním cibule. Tyto scény se slzami ukazují na obecnější pohled. Zatímco 
často označujeme slzy za vnější kritérium při posuzování vnitřních emocí ostatních, v tomto 
procesu je zahrnuto mnohem více než jen pozorování slz. Také potřebujeme znát sociální 
kontext slz: co jim dodává význam?

Tento pohled samozřejme není pro většinu čtenářů nový. Většina lidí „ví“, že slzy, červenání 
a ostatní vnější kritéria zastupují v různém sociálním konextu  různé emoce. Toto vědení je 
tak  základní  pro  naši  obvyklou  orientaci  v  každodenním  životě,  že  ho  považujeme  za 
samozřejmé  a  často  si  nevšimneme,  jak  využíváme  sociální  kontext  k  označování  emocí 
ostatních i svých. Naneštěstí, terapeuti někdy zapomínají, že toto dělají, když píšou o emocích 
jakou části obecněího terapeutického procesu. Jde zde, jak věříme, o důležitý okruh otázek 
pro SFT terapeuty,  kteří  pracují  s jazykovými hrami označujícími problémy a řešení jako 
aktivity a formy života a kteří ve svých pracech pojímají emoce jako oddělenou a odlišnou 
realitu.

KONSTRUKTY DRUHÉHO ŘÁDU
Konstrukty druhého řádu (SOC-second oreder construct) jsou asbtrakce, které jsme vyvodili z 
široce užívaných – nebo „commonsense“-kulturních kategorií. V pojetí „běžných“ konstruktů 
jako abstraktních entit jsme je vyčlenili ze sociálních kontextů, ve kterých jsou obyčejnými 
lidmi běžně užívány. Schutz poznamenává, že SOC se vyskytují v oborech zabývajících se 
vytvářením vysvětlení,  v teoretických oborech a ostatních druzích formálního vědění.  Tak 
SOC  nejsou  problémem  sami  o  sobě.  Jsou  užitečné  –  dokonce  nezbytné-v  některých 
jazykových  hrách.  Právě  tak,  jak  SFT  potřebuje  témata  pro  terapeuty  a  klienty,  tak 
výzkumníci a teoretici potřebují tyto koncepty zkoumat, vysvětlovat a teoretizovat o nich. Ale 
to, co je užitečné v jazykových hrách týkajících se vysvětlení a teoretizování, se může stát 
kontraproduktivní, když je importováno do jazykových her zahrnující jiné aktivity nebo cíle. 

Ustřední  pro terapeutické  užití  emocí  jako SOK je jejich odlišení  od jiných aspektů self, 
sociálních vztahů a terapie. Obvykle to zahrnuje odlišení emocí od kognitivně behaviorálního, 
druhá  kotegorie  odkazuje  spíše  na  odlišení  od  osobních  rozumových  procesů  a 
pozorovatelného chování.  Toto jinak jasné odlišení je prvním krokem v pojetí  emocí jako 
odlišné  oblasti  terapeutovat  zájmu,  která  je  definována  jako  neracionální  a  nepřímo 
pozorovatelná pro pozorovatele.  Na emoce orientovaná terapie slibuje terapeutický vhled do 
emocí klientů, stejně tak jako poskytnutí nových záhad, které si terapeuti, kteří se spokojí s 
vnějšími projevy nemohou ani představit – tím méně o nich mluvit. Terapeuti dosahují těchto 
cílu nejméně třemi hlavními způsoby.

Za prvé, terapeuti ve svém zkoumání „vyjadřovaných emocí“ konstruují emoce jako odlišnou 
a oddělenou oblast. Vyjadřované emoce jsou zjevně vyjádřeními jiných skrytých pocitů. Tyto 
pocity  mohou  být  nepřímo  „odhaleny“  zkoumáním,  rozhovory  nebo  pozorováním  gest 
druhých, výrazů obličeje a podobného chování. Na základě těchto nepřímých identifikátorů 
výzkumníci vytvořili korelace a generalizace o tom, jak jsou emoce vztaženy ke klientovým 
přesvědčením a k jeho chování,  a také jak terapeuti  mohou lépe oslovit  klientovy emoční 
potřeby. Tak je počáteční abstrakce emocí jako odlišných a vyčleněných spojena s vytvořením 
dalšich abstraktních konceptů jako jsou emocionální potřeby.



Druhý způsob jakým terapeuti vytvářejí emoce jako SOC je teoretizování o nich. Dle našeho 
pojetí, je terapeutická literatura tvořena čtyřmi hlavními teoriemi emocí. Jsou to romantické, 
evoluční, vývojové a systemické teorie. Jistěže každá z těchto teorií může být kombinovaná s 
jinou a s jiným pohledem na emoce. Romantický přístup označuje emoce jako tajemné osobní 
prožitky,  které  jsou  jen  částečně  pochopitelné  nebo  kontrolovatelné  klienty,  terapeuty  a 
ostatními  experty.  Emoce  jsou,  jinými  slovy,  životní  skutečnosti,  které  lidé  rozpoznávají, 
akceptují  a  snaží  se  s  nimi  vyrovnat,  jak  nejlepé  umí.  Romanticky  orientovaní  terapeuti 
projevují svoji expertnost pozorováním a prací s těmito záhadnými a autonomními součástmi 
klientova života.

Evoluční  teorie  emocí  zdůrazňují,  jak  jsou  lidské  emoce  zakódované  v  genetické  a 
behaviorální  evoluci  druhů.  Tyto  teorie  se  mohou  projevit  v  různých  přístupech  -  od 
formálních  neurologických  k  jednoduchému  prohlášení,  že  jsou  primární,  univerzálními 
lidskými emocemi založenými na evolučních procesech. Kromě několika odlišností si jsou 
romantické a evoluční přístupy podobné v tom, že definují emoce jako skutečnosti v životě 
člověka, které jsou nějakým způsoběm mimo racionální kontrolu individua, které je prožívá a 
terapeuta, který je léčí.

Vývojové  teorie  definují  emoce  jako  aspekt  životního  cyklu  individua  a  rodiny.  Osoby 
získávají  emoce tím,  jak dozrávají  a  různé stupně vývoje jednotlivce  nebo rodiny mohou 
zahrnovat různé emoční zkušenosti a problémy. Vztažená k vývojovému přístupu k emocím je 
systémová teorie, která považuje emoce za součást osobnosti a sociálního systému. Higgins 
(1996) například analyzoval  jak je individualní  rozlišování  emočních  odpovědí na stejnou 
událost  vztaženo  k  odlišnému  seberegulačnímu  systému  u  různých  osob.  McGoldrick  a 
Carter, Peck a Monocherian a Brown ukázali, jak může být systémový a vývojový pohled k 
emocím kombinovatelný.

Třetím způsobem, jak terapeuti konstruují emoce jako odlišnou a oddělenou profesní oblast je 
vytváření praktických specializací, které jsou na emoce zaměřené. Pro tyto terapeuty řešení 
klientových  problémů  jako  emočních  problémů  potřebuje  odlišné  terapeutické  znalosti  a 
dovednosti.  Na  emoce  zaměření  terapeuti  například  považují  problémy  svých  klientů  za 
těžkosti  v  emoční  vazbě  mezi  rodinnými  členy,  potřebu  uvolnit  tenzi  katarzí  nebo  za 
neefektivní odpověď na minulá traumata.

Před tím než se posuneme dál, bychom měli poukázat na to, jak jsou pro tyto autory důležitá 
vnější kritéria emocí. Ve skutečnosti zaujetí vnějšími kritérii proniká terapeutickou literaturu 
emocí, které jsou pojímány jako odlišná a oddělená oblast sociálního života a terapeutických 
zájmů. Nezáleží na tom, jak se autoři staví ke konceptu emocí, chování zůstává centrem jejich 
výzkumů, teorií a intervencí. Jak nás učí Wittgenstein to není náhoda. Je to nezbytný důsledek 
konstrukce  emocí  jako vnitřních  osobních  prožitků,  které  jsou jen nepřímo  pozorovatelné 
ostatními.  Tudíž,  hlavními  indikátory,  které  výzkumníci,  teoretici  a  terapeuti  mají  pro 
rozeznávání  a  sdílení  prožitků  jsou  rozhovory,  gesta  a  jiná  behaviorální  vodítka.  To  je 
skutečnost  v  případě,  pokud  autoři  chtějí  „racionálně“  pochopit  emoce  klientů  nebo 
empatizovat s jejich pocity.

Varujeme proti tomu vytvářet z emocí konstrukty druhého řádu, ale vnímáme také tendence 
terapeutů a ostatních mluvit o emocích příliš obecně. Jednotný význam slov jako „naděje“ 
nebo „deprese“ povzbuzuje terapeuty, aby předpokládali že slova odkazují na entitu, kterou 
mohou zobecňovat.  Terapeuti  pojímají  jednotný význam slova jakoby slova nesly nějakou 



zvláštní  auru  významu,  která  se  udržuje  mimo  kontext  nebo  užití.  Například,  terapeuti 
předpokládají, že slova, která patrně odkazují na vnitřní osobní zkušenosti, operují stejnými 
způsoby  jako  slova,  která  odkazují  na  veřejně  pozorovatelé  objekty.  Tyto  předpoklady 
umožňují terapeutům domnívat se, že slova „schizofrenie“ a „dům“ fungují stejně. Zdá se, že 
obě slova odkazují k objektům, které mohou být klasifikovány, analyzovány a zařazeny od 
oblastí  profesní  specializace.  To  je  hlavní  důvod,  proč  zdůrazňujeme  důležitost  spojení 
významu se sociálním kontextem. Významy, které terapeuti,  klienti a ostatní lidé přisuzují 
emočním projevům jsou vždy vztaženy k probíhajícím aktivitám a zájmům lidí. Přinejmenším 
se význam emočních projevů změní, když se změní sociální kontext.

INTEGRACE EMOCÍ?
Jakkoliv sdílíme Kiserův a Lipchikův zájem o emoce jako součásti SFT, nesouhlasíme s jejich 
přístupem k této  oblasti.  Zejména nás zaujaly pokusy těchto autorů směšovat  dvě odlišné 
jazykové hry, které jak se domniváme spolu nesouvisí. Upozorňují na terapeutickou literaturu, 
která označuje emoce jako SOC. Využívají tuto literaturu, aby definovali emoce jako odlišné 
a  oddělené  aspekty  klienta  a  jeho  života  a  jako  opomíjené  oblasti  vyžadující  explicitiní 
pozornost SFT terapeutů. Také popisují jak jsou emoce zdrojem činnosti klienta:

Emoce  jsou  intuitivní  hodnocení,  která  vyvolávají  u  lidí  tendence  k  určité  akci.  Emoce 
poskytují  impulsy  k reagování  určitými  způsoby,  zatímco  odpovídající  kognitivní  procesy 
determinují, jestli se tyto impulsy převedou do akce nebo ne. 

Toto  tvrzení  může  být  parafrázováno  tak,  že  emoce  jsou  motory,  které,  když  pomineme 
kognici, budou řídit klienty v mnoha nekontrolovatelných směrech. Nekdy emoce „pohání“ 
klienty  žádoucím směrem  a  častokrát  nežádoucím směrem.  SFT terapeuti  musí  počítat  s 
klientovými emocemi v terapeutickém sezení, aby pochopili motory, které pohání klientovy 
prožitky a akce a pomohli tak klientům zlepšit jejich jejich schopnost ovládat je. Empatické 
připojování ke klientoivým emocím je v SFT způsobem, jak iniciovat tento proces  dočasným 
vedením klientových emocí, do doby než to klienti dokážou sami.

Zatímco se Kiser a ostatní orientují čistě na emoce jako na odlišné a oddělené apekty terapie, 
v některých částech svých prací nepodporují tento přístup tak docela. Nejznatelnější  to je, 
když  navrhují,  jak  by  měli  SFT  terapeuti  integrovat  emoce  do  terapeutických  sezení  a 
zdůrazňují  spojení mezi konáním a prožíváním. Emoce již nejsou označovány jako oddělené 
a odlišné terapeutické záležitosti. Zvažme následující otázky v individuální, párové a rodinné 
terapii, které Kiser nabízí jako užitečné strategie namířené ke klientovým emočním potřebám:
− Co navrhujete dělat, když se budete cítit takto?
− Co může váš partner udělat, aby vám pomohl, abyste se víc milovali? 
− Co byste rádi dělali společně příště až se budete smát společně?

Tyto otázky jsou konzitentní s jazykovými hrami SFT, tak jak jim rozumíme. SFT zahrnuje 
otázky,  které  jsou  pro  klienty  důležité  při  identifikování-konstruování-zdrojů,  které  jim 
mohou pomoci zlepšit jejich život. Změna v SFT zahrnuje „něco dělat“, dělat více čehokoliv, 
co je pro klienty užitečné. Domníváme se, že výše uvedené otázky vychází přímo ze základů 
SFT. Tyto otázky nepřináší posun ve způsobu, jakým terapeuti a klienti v SFT hrají jazykové 
hry.

Ve skutečnosti SFT terapeuti jdou někdy ještě dále: zahajují své otázky týkající se toho, co 
klient  dělá  nebo může  dělat,  aby změnil  svůj  život  tím,  že  jednoznačně  uznají  klientovo 
vyjádření  emocí  a  frustrace.  Chápeme  tyto  úvodní  poznámky  jako  strategie  empatického 



napojování  se  na  klienty  proto,  abychom  vytvářeli  pozitivní  emoční  klima  v  terapii. 
Následující výňatky z terapeutického sezení SFT jsou příkladem toho, jakým způsobem toto 
může SFT terapeut dělat. Před uvedenou konverzací s terapeutem (T) klientka nejdříve líčila 
pozitivní změny ve svém životě, ale pak začala popisovat své pocity frustrace a vyčerpání při 
řešení problémů.

T: Tak, (pauza) jak to zařídit, aby jste to zvládla (pauza), když se cítíte tak špatně, častokrát, 
jak to zařídit aby to šlo?

C: Musím se přinutit to zvládout.

T: Hm, hm, kde vezmete sílu, abyste to udělala?

C: Často vytvářím (pauza) některé důvody (pauza) proč musím vstát a jít do práce.

T: Například?

C: Musím si udržet práci.

T: A, hm, (pauza), ok. A, hm, (pauza) a jak dlouho to takto je, jak dlouho méte tento problém? 

(Klientka líčí vývoj svého problému)

T:Hm, hm, aha. Dobře, to byl obtížný rok.

C: Ano.

T: Ale (pauza) v posledních dvou týdnech, jste měla čtyři dny, které byly na šestce, sedmičce 
nebo osmičce. (pauza) To je lepší než to bylo (pauza) před tím.

Tento rozhovor ukazuje jak SFT terapeut respektuje klientku nasloucháním jejímu příběhu o 
řešení problému a sympatizuje s její frustrací. Ale kombinuje to s otázkami na aktuální nebo 
možné řešení v klientčině životě, využívá k tomu otázky na činnosti, které klientka dělá, aby 
byl její život lepší. 

Tato pozorování vytváří kontext našeho skepticismu, který se týká označování klientových 
emocích jako oddělené a odlišné oblasti SFT. I kdyby bylo možné současně „hrát“ jazykové 
hry SFT a jazykové hry s emocemí jako konstrukty druhého řádu, nevíme, jak by to mohlo 
být pro klienty a terapeuty užitečně. Jaký praktický účel by to nabídlo? Myslíme, že je rovněž 
důležité, že pokusy smísit tyto odlišné jazykové hry zvyšují riziko podkopávání snahy SFT 
terapeutů pomoci klientům vytvořit optimističtější a sebevědomější očekávání od života. Další 
důraz v SFT  je kladen na větší odlišení od terapeutické literatury o emocích, která zdůrazňuje 
klientovy „špatné“ pocity. Emoce jsou považovány za součást klientových problémů a někdy 
jsou jako problém řešeny. V SFT jde o konstruování řešení, ne o řešení problémů. SFT je 
jazyková hra zahrnující odlišné strategie, jak konstruovat změnu v terapii, a tato hra vyžaduje, 
aby SFT terapuet přijal jiný pohled na emoce než ostatní terapeuti. 

Domníváme  se,  že  Kiser  a  ostatní  věnovali  nepřiměřenou  pozornost  vytváření  „na  řešení 
orientovaných  emocí“  v  terapii.  Jako  většina  terapeutů,  tito  autoři  chápou  emoce  jako 
problém, který má být řešen, ne jako na zdroj, který může být využit. Věříme, že Wittgenstein 



nabízí  speciální  vhled  do  vývoje  na  řešení  orientovaného  pohledu  na  emoce  v  terapii. 
Přesněji- poskytuje terapeutům důvod chápat emoce jako něco, co se řídí pravidly. 

EMOCE JAKO „NĚCO, CO SE ŘÍDÍ PRAVIDLY“

Je nemožné, aby existovala jen jedna příležitost,jak podat zprávu, vydat příkaz nebo pochopit 
atd..  Podrobit  se  pravidlům,  podat  zprávu,  vydat  příkaz,  hrát  šachy,  jsou  zvyky  (užití, 
instituce). Rozumět větám znamená rozumět jazyku. Rozumět jazyku znamená být mistrem 
techniky. 

Wittgenstein (1958a,199)

Myšlenka, že by se emoce mohly řídit nějakými pravidly je pro většinu z nás kontraintuitivní. 
Obvykle přemýšlíme o pravidlech jako právních nařízeních, které nám říkají, co máme nebo 
nemáme  dělat.  Tak  často  odlišujeme  pravidla,  která  jsou  definovaná  jako  rozumová  a 
behaviorální  od emocí,  které  pojímáme jako nerozumové pocity.  Logika  tohoto postoje  k 
tomu vede.  Zatímco je možné udržet  lidi  vázané racionálními  behaviorálními  pravidly,  je 
nerealistické  zkoušet  kontrolovat  lidské  pocity.  Pocity  se  prostě  objevují,  jsou  přirozené. 
Můžeme se učit, jak lépe pracovat se svými emocemi, ale je absurdní říkat lidem, kdy se mají 
cítit smutně, kdy mají cíti lásku, frustraci nebo optimismus. 

Ale existuje význam(?), kterým skutečně „říkáme“ lidem, jak se mají cítit v různých situacích. 
Přinejmenším říkáme lidem, jaká  vnější kritéria emocí (nebo emočních projevů) jsou vhodná 
pro různé sociální okolnosti. Vezměme v úvahu například odlišná vnější kritéria emocí, které 
máme spojené s pohřby a s oslavami. Tyto příklady nám umožní začít o emocích přemýšlet 
jako o něčem, co sleduje určitá pravidla. Tato pravidla ale nejsou formalizovaná jako oficiální 
zákony, přestože se je učíme jeden od druhého a někdy o nich píšeme etické knihy. Lidé, kteří 
pojmou pohřeb jako party  nebudou uvězněni,  ale  ti,  kteří  se  porušují   „emoční  pravidla“ 
sociálních okolností riskují negativní sankce od ostatních. Tyto sankce mohou být chápány na 
základě  Wittgensteinoy teorie  -  projevy emocí  na věčírku  nejsou součástí  jazykové hry a 
formy života, kterou nazýváme pohřbem a truchlením. Ale kdo ví, jak bude v budoucnosti 
pohřeb a truchlení vypadat.

Příklady  emocí,  jako  něčeho,  co  se  řídí  pravidli,  které  jsou  uvedeny  výše  ilustrují  úzké 
propojení mezi emočními projevy a jazykovými hrami. Tyto příklady také ukazují, jak mohou 
být emoční projevy,  jazykové hry a ostatní  činnosti  řídící se pravidly chápany jako běžná 
praxe, nebo jednodušeji - jako sociální zvyk. Poznáme, když se ostatní lidé účastní pohřbu a 
truchlí, protože dělají to, co je obvykle s pohřby a truchlením spojováno. Měli bychom dodat, 
že  účastníci  pohřbu  mohou  mít  odlišné  vnitřní  prožitky,  ale  my  je  s  nimi  nemůžeme 
sdílet,můžeme je jen odvodit z vnějších projevů těchto prožitků. Samozřejmě sympatizujeme 
s  truchlením  ostatních  tím,  že  vykonáváme  naše  běžné  činnosti  –  tím,  že  projevujeme 
sympatie. Skrze tyto činnosti pak sdílíme svůj smutek s ostatními a ostatní ho sdíli s námi.

To  nás  přivádí  k  dalšímu  „protiintuitivnímu“  spektu  Wittgensteinovy  filosofie.  Tvrdí,  že 
pravidla existují jen proto, že je dodržujeme. Tento přístup k pravidlům je neobvyklý, protože 
obvykle pravidla popisujeme jako něco, co nezávisle existuje na našem chování a co naše 
chování  ovlivňuje.  Například zastavíme na červenou,  protože existuje pravidlo,  které  nám 
říká, že na červenou máme stát a na zelenou jít. Vskutku jsou lidé, kteří pokutují a trestají lidi, 
kteří jdou na červenou. Samozřejmě také řidiči, kteří odmítnout jet na zelenou riskují jinou 
formu  trestu  od  ostatních  řidičů.  To  je  pravděpodobně  způsob,  jak  si  většina  čtenářů 



vystvětluje naše pojetí emocí jako něčeho, co se řídí pravidly. Předpokládají, že tvrdíme, že 
existují jasně daná emoční pravidla, která nařizují být v určitém období smutný nebo šťastný a 
to určitým způsobem. Kdyby to tak ve skutečnosti  bylo,  tak by terapeuti,  kteří  se obávají 
nepřiměřených afektů svých klientů byli považováni za emoční policii.

Wittgensteinův přístup, nicméně, zdůrazňuje, že zatímco naše chování se vždy řídí pravidly, 
která pravidla budeme dodržovat a jak je budeme dodržovat je potencionálně otevřená otázka. 
V některých situacích je pro člověka v pořádku ignorovat červenou nebo chovat se smutně na 
party. Někdy odůvodňujeme toto chování tím, že ríkáme, že sledujeme  důležitější pravidla 
jako  je  například  snaha  dostat  zraněnou  osobu  do  nemocnice  nebo  tendence  respektovat 
vzpomínky na milovanou osobu. Je mnoho způsobů, jakými lidé dodržují pravidla-ať se týkají 
dopravního provozu, smutku nebo štěstí. Je to jednoduše záležitost pozorování. Znovu si lze 
všimnout  důležitosti  sociálního kontextu pro chápání významu emocí  a ostatních činností, 
které se řídí pravidly. V různých situacích se pravidly řídíme různě. Například štěstí je odlišný 
druh „činnosti,  která se řídí pravidly“,  když se jedná o vaši vlastní svatbu než když jde o 
svatbu někoho jiného. 

Tyto Wittgensteinovy myšlenky nás vedou k úvaze, že emoce, které klienti ukazují v terapii 
skutečně cítí, ale nejsou nevyhnutelné ani nezměnitelné. Změna „emočních pravidel“, kterými 
se řídíme zahrnuje změnu našeho chování. Když to uděláme, stará pravidla zmizí. Neexistují 
venku, mimo nás. Historie je dlážděna zdechlinami pravidel, které „zemřely“, protože jim lidé 
přestali věnovat pozornost. Tím není řečeno, že změna se děje snadno. Představte si například 
praktické obtíže, když se budete snažít změnit význam červené ze „stop“ na „jdi“ a zelené ze 
„jdi“ na „stop“. Ale přesto se změna děje a zahrnuje změnu toho, jak lidé projevují emoce 
jeden druhému. 

Když klienti mluví o emocích jako o problému, hrají podle pravidel na problém zaměřené 
jazykové hry. Posunutím do na řešení orientované jazykové hry poskytneme klientům nová 
pravidla,  kterými  se  mohou  řídit  a  nové  formy  žití  pro  prožívání  emocí.  Optimismus, 
sebedůvěra a příbuzené emoční projevy jsou příklady emocí z na řešení orinetované jazykové 
hry.  Tato  jazyková  hra  podporuje  projevy  takovýchto  emocí  a  považuje  tyto  projevy  za 
terapeutické zdroje. Zdůraznění a poskytování komplimentů, jenž se týkají síly klientů a jejich 
schopností  je  jeden  z  obvvklých  způsobů  v  SFT-nebo  jedna  ze  strategií-jak  konstruovat 
emoce jako zdroje v terapii. Otázky na očekávání, na to, jak klient dosáhl úspěchu, jak bude 
klient žit, až se stane zázrak jsou také obvyklé způsoby konstruování emocí v SFT.

ZMĚNA PRAVIDEL
Často  se  stane,  že  si  začneme  uvědomovat  důležité  skutečností,  pokud  potlačíme  otázku 
„proč?“, a pak - ve směru našeho pátrání- nás tyto skutečnosti dovedou k odpovědi.
Wittgenstein

Srovnejme následující tvrzení- „Cítím se šťastný.“ a „Ona se cítí šťastná“. Na první pohled se 
tato vyjádření zdají být stejná, ale první dojem je klamný. Věta „Cítí se šťastná“ je zkráceným 
způsobem, jak povědět něco jako „Myslím, že se cítí šťastná“ nebo „Zdá se, že je šťastná“. 
Podobné komplikace se netýkají prohlášení „Cítím se šťastný“. Říci  „Myslím,  že se cítím 
šťastný“ nebo „Zdám se být šťastný“ by pravděpodobně bylo ostatními chápáno jak vtip nebo 
možná jako znak osobní zmatenosti. Je to zvláštní tvrzení ve většine sociálních situacích.



Rozdíl mezi těmito tvrzeními se týká rozdílu mezi osobní zkušenosti a zkušeností věřejnou – 
tudíž sdělitelnou, sdílení možnou. Říct „cítím se šťastná“ je vyjádřením osobní zkušenosti. 
Nemůžeme ani potvrdit ani vytvrátit, zda se jíná osoba cítí být šťastná. „Jsem šťastná“ je tento 
případ, protože JÁ říkám, že to tak je. Ale „T“ nemůže jednodušše tvrdit, že „Ty jsi šťastný“. 
Gramatika  vyjádření  „Ty jsi  šťastný“  je  jiná  a  vede  nás  k  tomu,  abychom hledali  vnější 
kritéria, které můžeme využít pro zhodnocení tvrzení „Ty jsi šťastný“. Například můžeme za 
znaky štěstí považovat úsměv a smích. Jak zdůrazňuje Wittgenstein:

Psychologická slovesa jsou charakterizována skutečností, že třetí osoba je v přítomném čase 
ověřitelná pozorováním a první  osoba ne.  Věty ve třetí  osobě v přítomnosti:  informace.V 
první osoby v přítomném čase:vyjádření. 

Domníváme se, že tato odlišnost je zejména důležitá pro terapeuty a je důležité,  aby si ji 
uvědomovali.  Terapeuti,  kteří jsou nepozorní k takovým gramatickým rozdílům nepozorně 
vytváří zbytečné zmatky sobě i svým klientům. Nepozorní terapeuti také opomíjejí možnost 
změnit pravidla, kterými se jejich klienti řídí, když mluví o životech svých klientů a jejich 
emocích. Dvě podobné cesty, kterými terapeuti tvoří zmatky a propásnou tak příležitost ke 
změně je zaměření na otázku „Proč?“ a chápání emocí jako důvodů pro nežádoucí chování. 
Otázka  Proč je  oblíbená  mezi  terapeuty,  klienty  a  ostatními  zmatenými  lidmy.  Proč je 
kuriózní otázka. Ptá se na vysvětlení, ale neříká nám, jaký druh vysvětlení to má být. Je to 
vysvětlení příčiny,  odůvodnění nebo co?Možná nejpředvídatelnější součástí otázky  Proč je 
odpověď  obsahující  nebo  implikující  slovo  Protože.  Někdy  „prostě  proto“  je  nejlepší 
odpověď,  ale  obvykle  to  tak není.  Jaká škoda.  Spokojit  se  s  „prostě  proto“  může  přimět 
mnoho klientů a terapeutů, aby problém zvládli snáz. „Prostě proto“ je dobrý důvod, proč se 
přesunout z na problém zaměřené jazykové hry do na řešení orientované jazykové hry. 

Od dnů Freuda jsou v behaviorálních vědách a mezi terapeuty ako odpověď na otázku Proč 
preferovány příčiné souvislosti. Říkáme, že příčiné vysvětlení je lepší, protože je „vědecké“. 
Nejjasnější  a nejpřímnější  kauzální  vysvětlení  jsou deklarativní  věty,  které  tvrdí:  Když se 
stane  A,  pak  vždy  následuje  B  za  předpokladu,  že  všechny  ostatní  podmínky  zůstávají 
nezměněny.  To je  typické  pro  kauzální  vysvětlení  v  terapeutických  sezeních.  Vysvětlení, 
které říká, že se B děje, protože se před tím stane A, i když nevidíme, že se A stalo nebo to 
vidět  nemůžeme.  Vysvětlení  vytváří  z  příčin  hybnou  sílu  lidských  životů.  „Vidíme“  vliv 
příčin, i když nemůžeme vidět příčiny samotné. Následky „dokazují“ existenci příčin. To je 
jednoduchý příklad následujících pravidel kauzality.

Podívejme  se  na  jiný  příklad  kauzálního  vysvětlení,  takového,  jaké  je  často  vytvářeno  v 
terapeutických sezeních. Předpokládejme, že Gale příšel ke Stevovi na terapii. Gale říká, že 
jeho rodina, přátele a spolupracovnící ho nabádají, aby vyhledal terapii, protože příliš často 
křičí na ostatní lidi bez dobrého důvodu. Také mu řekli, že pokud své chování nezmění, ztrati 
práci, přátele i rodinu. Gale říká Stevovi, že si myslí, že křičí na ostatní, protože cítí vztek. 
Tak začíná Gale sezení s provizorní odpovědí na otázku „Proč“. Ale jaký druh otázky to je? 
Vztahuje se „protože“ k příčině? Důvodu? Způsobuje vztek křik? Co se děje pak?Když máme 
popis toho, co se děje před tím a co potom, jak zahrnout vztek do našeho chápání situace, ve 
které Gale křičí?Nebo vztek povede ke skrytí kontextu, odstraněním Gala, jeho rodiny, přátel 
a  spolupracovníků  z  obrazu,  zaměřením  pozornosti  na  vztek  spíše  než  na  Gala  a  jeho 
interakce?

Galeho kauzální vysvětlení je podobné tomu,  které poskytují  někteří  terapeuti,  když  píšou 
nebo mluví o emocích. Gale chápe křík-chování-jako důsledek vzteku, emoci, kterou můžeme 



vidět nebo slyšet jedině v rámci jeho křiku. Křičení dokazuje Galeovi, že jeho vztek existuje, i 
když ho přímo nemůže pozorovat. Vztek je pak motorem, který ovlivňuje Galovo chování 
nevhodným a nežádoucím způsobem. Vytrženo z kontextu, Galeho křik je problémem, ale on 
má  omluvu-svůj  vztek.  Vytváří  ze  sebe  oběť  svého  vzteku.  Nyní  je  dalším  krokem 
samozřejmě  hledání  příčiny  vzteku  samotného,  takže  další  odklonění  naší  pozornosti  od 
interakčního kontextu, ve kterém ke křičení dochází. Gale a ostatní jsou mimo hru, nikdo není 
zodpovědný, cokoliv se stane, tím je vinen vztek. Je to jako by říkali-Gala to nutí dělat ďábel. 
Takovýmto způsobem se vytváří „skupiny managementu vzteku“.
 
Podívejme  se blíže  na  Galeho prohlášení  „Křičím,  protože  jsem vzteklý“  Toto  tvrzení  je 
jednak kauzálním vysvětlením a jednak hypotézou, kterou můžeme testovat.
Jak vysvětluje Wittgenstein:
Hypotéza  je opodstatněná,  pokud má někdo množství  zkušeností,  které  potvrzují,  že  vaše 
reakce je opakujícím se důsledkem určitých podmínek, které můžeme nazvat příčinami.

Otázkou je, zda můžeme bez nějakých pochyb vytvářet predikce, že křičení bude pravidelně 
výsledkem Galova pocitu  vzteku.  Chápáni  vzteku jako příčiny křiku zvyšuje  množství  na 
příčinu orientovaných otázek, které nemohou Galovi pomoci dělat místo křiku něco jiného. 
Ptát se na tyto otázky ukazuje, že se řídíme pravidly týkajícími se kauzálních vysvětlení. 

Nyní si pojďme představit jinou situaci. Předpokládejme, že považujeme to, co říká Gale za 
důvod, ale ne za příčinu. Důvod je charakterizován osobním rozpoznáním a akceptováním  ho 
jako  důvodu  v  rámci  kontextu.  Zdánlivě  malá  změna  kontextu  Galova  prohlášení  je 
významná, protože gramatika vysvětlení důvodu je jiná než vysvětlení příčiny. 
Wittgenstein:

nejsou nutné zkušenosti, prohlášení o vašem důvodu není hypotéza. Rozdíl mezi gramatikou 
„důvodu“ a „příčiny“ je dost podobný rozdílu mezi „motivem“ a „příčinou“. O příčíně se dá 
říct, že je to jenom doměnka. Na druhou stranu často říkáme: „Jistě, musím vědět, proč to 
dělám“a mluvíme o motivu.

Pokládání vzteku za důvod Galova křiku má pro SFT terapeuty a jejich klienty nejméně dvě 
výhody. První – přináší to možnost, že Gale a ostatní mohou dát jeho vzteku jiný důvod, že 
Gale může křičet z různých důvodů v různých kontextech a že Gale může změnit svůj názor 
na důvod svého křiku. To jsou oblasti, které SFT terapeuti často zkoumají se svými klienty. 
Důvody  jsou  také  „protože“  odpověďmi  na  otázky  Proč,  ale  odpovědi  umožňující  větší 
flexibilitu v interakci klient-terapeut. Důvody nejsou tak stabilní a trvalé jako příčiny. Důvody 
mají  smysl  v současnosti a v minulosti,  neurčují budoucnost.  Když se změni naše životní 
události je rozumné vytvořit nové důvody, které budou dávat smysl tomu,co se děje a co se 
nám dělo. Důvody a příčiny jsou odlišné činnosti, které jsou řízeny pravidly.

Například, jestliže Galovo tvrzení, že křičí, protože je rozčílený je chápano jako důvod, je 
relevantní mluvit o jeho kamarádce, která dává na svou ledničku vzkaz, který říká : Kříčím, 
protože se starám! Tento vzkaz je pro jejího syna, který byl obvykle cílem jejího řevu. Tato 
zkušenost z Galova vlastního života zvyšuje možnost, že chování, které je označováno jako 
křik  bude  spojeno  s  různými  „emočními  důvody“  a  ne  všechny  „emoční  důvody“  jsou 
problém.  Také  to  zvyšuje  možnost,  že  Gale nebude vždycky křičet,  protože je  rozčílený. 
Možná bude někdy křičet, protože se stará? Možná se stará až moc?Z jakých dalších důvodů 
by Gale mohl křičet?Mohou tyto důvody ukázat na sílu a další zdroje, které může využít, aby 
dělal něco jiného než křičel?



Tyto  otázky anticipují  druhou výhodu toho, proč v rámci  SFT chápat  emoce jako důvod. 
Terapeutova odpověď může být velmi užitečná při změně pravidel řízení. Vraťmě se ještě ke 
scénáři,  že  „Gale  křičí,  protože  je  naštvaný“  a  předpokládejme,  že  Steve  pojme  jeho 
prohlášení jako důvod a ne jako příčinu. Chápání tohoto prohlášení jako důvodu eliminuje 
otázky, které by byly položeny, kdyby byl vztek pojat jako příčina. Není zde žádná hypotéza 
k testování ani žádné predikce. 
Steve může reagovat následovně:

− OK, je to jistě možnost. Tak mi řekněte o chvílích, kdy jste naštvaný a nekřičíte na ostatní 
lidi nebo ne tolik?  nebo

− Ok, to je jistě možnost. Co dělají druzí jinak, když na ně tolik nekřičíte? nebo
− Ok, to je jistě možnost. Předpokládejme, že jste přišel večer domů a zatímco spíte, stane 

se zázrak a vaše problémy jsou pryč...Co by byla první věc, které byste si zitra ráno, když 
se probudíte, která vás přiměje říct „Jee, myslím, že se stal můj zázrak.“

Všechny tyto reakce jsou způsoby, jakými může Steve akceptovat Galovo : „Křičím, protože 
jsem  naštvaný“  jako  důvod  a  jsou  to  současně  způsoby  jakými  posune  konverzaci  k 
sociálnímu kontextu Galova křiku. Otázkou není, zda má Gale dost schoností zvládat vztek, 
ale jak už to ve svém životě dělá. Povídáním o situacích, kdy je Gale naštvaný, ale něřkičí 
tolik-nebo vůbec-je strategie k identifikování zdrojů, které Gale a Steve mohou využít, aby 
vytvořili  změny,  po  kterých  Gale  touží.  Povídání  o  těchto  záležitostech  vyžaduje  řídit  se 
novými konverzačními a emočními pravidly.

Chápáním klientova prohlášení „emoce jsou příčinou“ jako důvodu je také pro SFT terapeuty 
způsobem, jak uznat a respektovat zkušenost svých klientů. Je to způsob, jak se terapeut může 
připojit ke klientovi v záležitostech, které terapeut nemůže nikdy plně pochopit nebo s ním 
sdílet.  Není  Galův  vztek  podobný  Stevově  S  zkušenosti?  Možná  by  bylo  pro  terapeuta 
užitečné označit toto fekventované a uniformní slovo jako S? Místo toho, aby terapeuti slyšeli 
své  klienty  říkat:  „Jsem smutný,  depresivní,  vzteklý,  zmatený  nebo  bez  naděje“,  mohou 
přeslechnout, co klienti říkají a slyšet: „Cítím S“. Protože pár terapeutů jsou experty na řešení 
problémů s „pocitem S“,  může jim toto přeslechnutí  připomenout,  aby pojímali  klientovo 
tvrzení o emocích jako důvod ne jako příčinu. 

K NOVÉ DISKUZI
Smysl slova samotného může být chápan jako instituace, protože je tvořen uživateli slova. 
Existuje jedině v a skrz společné užívání. Není zde bližší popis významu slova „přidat“ než 
patří k jeho praktickému užívání krok za krokem.
Bloor

Příliš často terapeuti podléhají pokušení označovat podobně vypadající slova jako by měly 
stejný  význam  a  pak  rychle  generalizovat,  což  vede  ke  kontraproduktivním  zmatkům. 
Zapomínají, že praktický význam slova „patří k jeho praktickému užívání krok za krokem“. 
Wittgenstein  se  domníval,  že  tyto  zmatky  jsou  součástí  dědictví  po  Freudovi.  Zatímco 
považoval sám sebe za něco jako učedníka Freuda, také často učil, že Freud někdy vytvořil 
odporný zmatek.

Jedním ze zmatků bylo Freudovo zaměňování příčiny a důvodu. Vidíme, že tento zmatek 
zůstal součástí současné terapie, i v nefreudiánské terapii.  Podobným matením je tendence 
některých terapeutů pokládat sloveso „cítit se“ za synonymum slovesa „být“. Na základě toho 



jsou  pak  následující  výroky  zaměnitelné:  „Cítí  se  naštvaný“  a  „Je  naštvaný“,  „Cítí  se 
úzkostná“  a  „Je  úzkostná“  ,  „Cítím  se  v  depresi“  a  „Jsem  depresivní“.  Pokud  to  takto 
posuneme, tak věty už nejsou o pocitech nebo o tom, jak lidé vyjadřují své emoce, ale spíše o 
kategorizování lidí. To je nezbytný krok v diagnostikování - terapeutická praxe jenž se obrací 
k  slovesu  „být“.  Představte  si  diagnostikování  někoho  jako  vzteklého,  úzkostného  nebo 
depresivního.

Zmatky v jazyce nejsou omezeny jen na formy sloves, zahrnují také všechny snahy oddělit 
slova od jejich sociálního kontextu. Například, mnoho komentátorů považuje SFT za soubor 
abstraktních pravidel a záležitostí, které operují odděleně od terapeutické praxe. Označují SFT 
za teorii. To je to, jak rozumíme otázce emocí v SFT. Autoři konstruují emoce jako problém 
tím, že vyjímají  SFT praxi z jejího obvyklého sociálního kontextu, kde dává smysl. To je 
velmi efektivní způsob, jak vytvářet zmatky. Ale my se k těmto zmatkům nepřipojujeme, je 
jíná cesta.

Tato  cesta  zahrnuje  nový  způsob  komunikace  o  tom,  oč  se  v  rámci  sezení  SFT  jedná. 
Konverzace bude o popisu-ne o vysvětlní-SFT procesu. Také vezmeme do úvahy to, jakým 
způsobem spolu v terapeutických interakcích souvisí smysl a kontext. Zatímco otázka emocí v 
SFT by mohla  být  zdůrazněna,  konverzace  by se  na  tuto  oblast  nezaměřila.  Téma,  které 
preferujeme se týká spíše toho, jak lze v SFT sezeních vytvářet „pozitivní klima pro řešení“. 
Toho by se mohlo dotknout několik následujících otázek:

-Co mohou SFT terapeuti udělat pro vytvoření pozitivního klimatu pro řešení v terapii?
− Co  mohou  SFT  terapeuti  udělat,  aby  usnadnili  svým  klientům  navrhovat  a  probírat 

praktické alternativy v jejich současných problémech?
− Co mohou SFT terapeuti udělat, aby vytvořili sociální kontext, ve kterém je mluvení o 

řešení citlivým chováním ke klientovy?
− Co klienti dělají, že to  SFT terapeutům pomáhá hrát svou roli ve vytváření pozitivního 

klimatu pro řešení?
− Jak mohou SFT terapeuti věnovat větší pozornost způsobům, jakým jim klienti pomáhají 

vytvořit prostředí přátelské pro řešení?

Věříme, že takové otázky přesměrovávají terapeutovu pozornost od mluvení o SFT jako o 
terapii řešící problémy k uvažování o SFT terapii jako o procesu konstruování prostředí pro 
jejich řešení. Vytváření prostředí pro řešení je to, kvůli čemu byla vytvořena jazyková hra 
SFT.



EMOCE V SFT (SOLUTION FOCUSED THERAPY)

VYCHÁZÍ Z:

-sociologie poznání

- Wittgenstein-jazykové hry a formy života (forms 
of life)



JAZYKOVÉ HRY A FORMY ŽIVOTA

 JAZYKOVÉ HRY               FORMY ŽIVOTA

 ZMĚNA V TERAPII=VYTVOŘENÍ NOVÝCH
   JAZYKOVÝCH HER=ZMĚNA ŽIVOTA



EMOCE JAKO OSOBNÍ ZKUŠENOST

 EXPERIMENT -  Stevův „S“ prožitek

 Důležitost vnějších kritérií pro vnitřní procesy
 Terapeuti využívají interpretaci chování 

ostatních i svého, kontext
 Ne vždy je to uvědomované
 Často chápou vnitřní prožitek i vnější projev 

jako jedno



KONSTRUKTY DRUHÉHO ŘÁDU

 Zobecňování slov, vytrhávání z jejich 
sociálních kontextu

Různé způsoby, jak to terapeuti mohou dělat:
 EMOCE=odlišná a oddělená oblast
 Různé přítupy k nim, teoretizování
 Vytváření praktických specializací 

zaměřených na emoce 



INTEGRACE EMOCÍ?

 Kiser a Lipchik – chápou emoce jako odlišnou 
oblast

 Dle Shazera – současně však propojují 
konání a prožívání

   = matení jazykových her, jejich otázky 
nepřináší nic nového

 Dle Shazera:uznání klientových emocí a 
frustrace=strategie jak vytvářet pozitivní 
emoční klima pro tvorbu řešení

 EMOCE=zdroj, který můžeme využít, ne 
problém (odlišnost v pohledu SFT terapeutů)



„PRAVIDLA“ EMOCÍ

 Pravidla společnosti, sociální sankce
 Pravidla existují jen proto, že je dodržujeme
 Která budeme dodržovat, je otevřená otázka

 Změna pravidel zahrnuje změnu chování
 Poskytujeme klientům nová pravidla a tím 

měníme také to, jaké emoce budeme 
prožívat



ZMĚNA PRAVIDEL

 PŘÍČINA vs. DŮVOD

 Důvod: osobní rozpoznání a akceptování
               nejsou tak trvalé a stabilní
               neurčují budoucnost
               ne všechny musí být „problém“
               mohou ukázat na sílu a zdroje
               můžeme najít jiný důvod chování
               můžeme změnit názor na svůj důvod
               



BUDOUCÍ DISKUZE

 Co mohou SFT terapeuti udělat, aby 
usnadnili klientům probírat praktické 
alternativy v jejich současných problémech?

 Co mohou udělat,aby vytvořili sociální 
kontext, ve kterém bude i mluvení o řešení 
citlivou reakcí?

 Co klienti dělají, že to terapeutům pomáhá 
hrát svou roli v tvorbě pozitivního klimatu k 
řešení?

 Jak mohou terapeuti věnovat větší pozornost 
způsobům, jakámi jim klienti toto prostředí 
pomáhají vytvořit?
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