
Psychoterapie
Zdravotníky tradovaná definice: „léčení psychologickými prostředky“ nám nevyhovuje.
Jednak  podle  ní  nelze  poskytnou  psychoterapii  zdravým  lidem,  tedy  je  nutné  je
nejdříve  patologizovat,  jednak  používáme  psychoterapeutické,  nikoli  psychologické
prostředky.
Psychoterapii  vykonávají  psychoterapeuti,  nikoli  psychologové, lékaři či  pedagogové.
Psychoterapie je samostatná profese, která se vyučuje několikaletým studie. Absolvent
takové výuky se zove psychoterapeut. Kdokoli může být a většinou je nositelem více
profesí,  takže  vedle  své  profese  může  být  lékař,  psycholog  či  pedagog  i
psychoterapeut.
Resorty  se  dělí  podle  aspektu  života,  na  který  se  zaměřují.  Přesto  například  ve
zdravotnictví,  sociální práci, školství,  sociálních službách, vězeňství,  armádě, policii  či
dalších, psychoterapeuti užívají své prostředky stejně. Psychoanalýza, KBT, logopedie,
rozvodová terapie či krizová intervence a kterékoli další, probíhají stejně, nehledě na
resort. 
Resorty  si  kladou  podmínky  kdo  v  nich  smí
pracovat.  Tyto  podmínky  ovšem  stojí  mimo
psychoterapeutickou odbornost a práci. V praxi
to vede nutnosti přizpůsobit se jazykovým hrám
daného  resortu.  Proto  tedy  v  resortu
zdravotnictví musí psychoterapie definovat svůj
příspěvek  k  léčení.  Například  jako  cílené  a
plánovité  zasahování  do  organismu
psychologickými  prostředky,  založené  na
vědecké bázi. Bez toho by jinými profesemi ve
zdravotnictví byla považována za šarlatánství a
ze zdravotnictví vyloučena. Právě tak ve školství
musí definovat svůj příspěvek k základnímu po-
slání školství – výchově, nebo ve službách lidem
ke kvalitě života. 
To, co charakterizuje činnost psychoterapeuta:
Záměrné a kvalifikované použití psychoterapeu-
tických prostředků k dosažení, obnovení a udr-
žení  kvality1 života  klienta  tak,  aby  mohl  žít
život,  co  možná  bezpečný,  podněcující,
uspokojující  a  příjemný  a  to  především
v aspektech osobních, pracovních, zdravotních a
sociálních. 
Dobré zdraví je důležitou dimenzí kvality života,2 právě tak jako dosažení harmonického
rozvoje osobnosti a odstranění psychického utrpení.3

1  Kvalitu  výstižně  definuje  norma  ISO  9000:  vztahuje  kvalitu  k  souboru  vlastností  a  rysů,  které  se  týkají
schopnosti uspokojit zjevné nebo předpokládané potřeby

2  WHO, Ottawa Charter for Health Promotion, First International Conference on Health Promotion Ottawa,
Canada, 17-21 November 1986

3  EAP - Declaration of Right to Psychotherapy
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