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Úvod
Dle doporučované struktury závěrečné práce bych na začátku rád ztratil pár slov ohledně
změn, které ve mně 5tiletý výcvik „Umění pomáhat“ podnítil. Slovo „podnítil“ mi přijde
opravdu výstižné, neboť nejde o změny černobílé, statické. Přednášené myšlenky a následné
debaty ve mně totiž nastartovaly určité „změnové procesy“, které se (obrazně řečeno)
spirálovitě stále rozvíjejí spolu s mojí zvídavostí a nadšením pro něco, co jsme na výcviku
pracovně nazývali systemickým myšlením. Myslím, že hlavně kvůli nadšení tímto pro mě
zcela novým objevem (do té doby jsem byl zapřisáhlý objektivista) jsem byl na samotném
výcviku často za „pažouta“, který neustále otravuje s dotěrnými otázkami, cože to vlastně to
systemické myšlení je a jak ho mám v terapiích konkrétně uplatňovat. Tyto poznámky nebyly
vedeny proto, že bych o systemickém myšlení pochyboval – šlo spíše o zvědavost a fascinaci.
Fascinovat nás může jen něco, co nás zatím přesahuje a čemu zatím nerozumíme tak, jak
bychom jednou chtěli. V následujícím textu (úvodu) se pokusím přestat být „pažoutem“, který
požaduje odpovědi od druhých, a zkusím na otázku „co je to systemické myšlení“ odpovědět
sám. Svou odpověď bych rozčlenil na tři díly, ze kterých se pro mě systemické myšlení skládá
a kterými mě obohacuje v mém myšlení a práci: 1) Krakenův omyl, 2) omyl moci, 3) bezpečí.
Ad 1: Krakenův omyl je vlastní pojem, kterým si už několik let označuji jedno palčivé
terapeutické úskalí. Tento problém jsem ve své práci odhalil právě díky podnětům z výcviku.
Když jsem se snažil tyto podněty zúročit v práci s klienty, všiml jsem si, že mám často pocit
jasné odpovědi na klientovy otázky/problémy. Dříve jsem to nazýval „nalezení magického
klíče“. Objektivistické studium a zakořeněné předpoklady (např. psychodynamické) mě vedly
k usilovnému hledání správného „magického klíče“ a k následnému nucení klienta ke
konverzi. Samozřejmě to fungovalo jen na půl nebo vůbec. Leckdy jsem si během „stupiditytrainingu“ a konstruktivního „nerozumění“ (myšlenky převzaté z výcviku) povšiml, že
podstata sledovaného jevu je jiná, než se zprvu jevila. Že magický klíč do pravého zámku
jaksi nepasuje. Že klient vidí podstatu problému jinde, přesněji než já. Ponaučení by tedy
znělo „věci nejsou takové, jaké se zdají být“. Přejmenoval jsem tedy méně přesnou metaforu
„omyl magického klíče“ na přiléhavější „Krakenův omyl“. Proč právě tento název? V mýtech
starých seveřanů se objevují báchorky o rybářích, kteří při plavbě narazili na menší ostrov,
který na mapě nebyl. O co radostněji se k ostrovu přibližovali, o to větší bylo jejich
překvapení, když se ostrov se zasupěním ponořil do mořských hlubin. V horším případě vzal
křehkou loďku s sebou. Ukázalo se, že to byl Kraken, který malou částí svého monstrózního
těla vyčuhoval nad hladinu. Jiná báchorka vypráví o rybářích, kteří se plaví k plovoucím
troskám velké lodi. Když jsou přímo u trosek, plovoucí dřevo se „promění“ v obří oliheň. Ve
všech případech je většinou už pozdě; prvotní omyl rybářů způsobí, že se chovají sebedestruktivním způsobem. Stejně tak jsem chybně postupoval i já v terapiích, pokud jsem
podlehl svému „hurá-efektu“. Kraken problému potom stáhnul mě nebo i klienta pod hladinu.
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Krakenův omyl je vlastně pastí deduktivního myšlení. Během výcviku jsem si našel
několik pomůcek, jak se mu vyvarovat. Prvním nástrojem je zplnomocňování klienta. O tom
ale podrobněji v bodu č. 3. Další pomůckou je odsamozřejmování. Výčnělek v moři se může
jevit samozřejmě jako ostrov. Věci se přitom mají jinak. O „pasti samozřejmého“ toho bylo už
mnoho napsáno. V. Chrz např. píše o poznávání jako o pohybu proti samozřejmému,
přirozenému. Tomuto procesu říká denaturalizace1. V této souvislosti cituje Junga, který píše
o poznávání jako o „opus contra naturam“. Cokoli se jeví jako přirozené a neměnné v těchto
souvislostech budí podezření a skepsi a mělo by nás naopak motivovat k větší touze odkrýt
roušku samozřejmosti. Podle francouzského psychoanalytika J. Lacana se každá neuróza
obestírá pláštíkem samozřejmosti. Jeho následovník Altusser2 byl nazýván kritikem ideologií.
Říkal, že každá ideologie „naturalizuje“ – vytváří samozřejmosti, o kterých se už dále
nemluví. V tom vykazuje zásadní podobnosti s neurózou. Řečeno se systemikou – ideologie
rovná se instituce a instituce funguje na principu moci. A moc, jak je všeobecně známo, nemá
ráda otázky.
Odsamozřejmování neboli „stupidity training“ se pro mě v začátku výcviku stalo
základním a oblíbeným terapeutickým nástrojem. Pochopil jsem, proč je důležité nerozumět,
máme-li se vůbec něco dozvědět. Objektivistické studium mě nutilo k opaku, abych co
nejvíce věcem co nejrychleji rozuměl. Dnes mohu s jistotou říct, že odsamozřejmování
(výstižně, ale trochu vytrženě z kontextu narativní terapie zváno „dekonstrukce“) je pro mě
základem mé práce (v tomto smyslu je mi ze systemické rodiny nejsympatičtější Cecchinův
přístup, práce s předpoklady 3 ). Velký užitek mi přineslo zobecnění tohoto nástroje i na
dojednávání zakázky. Zjistil jsem, jak moc se vyplatí „nenaskočit“ na první avizované přání
klienta. V tomto bodě se totiž mohu snadno dopustit zásadních chyb: 1) mohu si myslet, že
jsem pravé přání klienta pochopil, i když to tak nemusí být, načež se začnu pachtit s řešením
problému, které nikdo nechce, 2) znemožním sobě i klientovi přemýšlet, k jakým důsledkům
plnění tohoto přání povede, 3) znemožním sobě i klientovi dozvědět se více o jeho
významech, pohledech a cílech, 4) připojuji se na něco – a tím pádem to podporuji – co
nevím, co je. Udělat zásadní Krakenův omyl hned na začátku terapie mívá opravdu
dalekosáhlé důsledky (z mé zkušenosti platí obzvlášť u stěžovatelů).

1

Chrz, Vladimír: Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění, s. 66, Yorick,
Praha 2010
2
Fulka, Josef: Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha 2008
3
Cecchin, Giafranco: Prejudiced about prejudice
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Ad 2: Omylem moci nazývám pocit, který se někdy v terapiích dostavuje – že já svým
působením ovlivňuji klienta (změny v jeho chápání a v jeho životě). Jak jsem se však díky
výcviku a konstruktivistické literatuře dozvěděl, nic není dál od pravdy4. V podstatě jde znovu
o zamaskovaný Krakenův omyl. Pokud totiž u klienta nastane změna, není to v důsledku mého
působení, ale v důsledku klientova působení na sebe samého. Což může být samozřejmě
inspirováno/podníceno mojí intervencí. Nejde ale o moje přímé působení změny v klientově
mysli/životě. Moje terapeutické „ego“ si to však touží myslet. Má rádo pocit moci a vlivu na
druhé lidi. Poslechnu-li své ego, dojde k záměně jevů. Když se budu domnívat, že jsem
změnu způsobil já, přestanu zkoumat, co u klienta tuto změnu podnítilo. Unikne mi tak jeho
jedinečný rozhodovací proces. Přitom se o něj mohu zajímat, lépe jej pochopit a cíleně
podpořit. Důležité je tedy odsamozřejmování rozhodovacích procesů, zkoumání a následné
připojování – což platí na všechny Krakenovy omyly. Jedině tak mám jistotu, že jsem se
připojil na něco skutečného, nikoli na svou vlastní fikci.
U omylu moci se nemohu nezmínit o dalším nesmírně důležitém nástroji, který jsem si
díky výcviku (a odzkoušení v praxi) uvykl pravidelně používat – externalizační jazyk.
Nemyslím tím přímo techniku externalizace z narativní terapie, tu užívám jen málokdy (nějak
mi nepřirostla k srdci). V mém případě se jedná o způsob mluvy v průběhu terapie. Zvykl
jsem si mluvit jak o problémech, tak o zdrojích 5 jako o objektech, na které mohu spolu
s klientem zaměřovat pozornost. Klientovi i sobě tím umožňuji bezpečí při práci s nimi.
V hlavě si držím metaforu švédského stolu – všechny proměnné leží mezi mnou a klientem na
stole a oba jsme svobodní ve výběru a průzkumu těchto surovin. K čemu mi toto bezpečí
slouží? Hlavní funkce: jde o prevenci před omylem moci. Udržuji si tak přehled o
rozhodovacích procesech, které klient používá. Mohu je více vidět, více o nich mluvit a více
je podporovat. U klienta tak vzbuzuji důvěru, motivuji ho k většímu reflektování a dávám mu
pocit, že je kompetentním tvůrcem svého života, což je samo o sobě terapeutické.
Ad 3: Když zauvažuji nad nejhlubší esencí systemického myšlení v terapii (z mého
pohledu), docházím k pojmu „bezpečí“. Proč pro mě zrovna tento pojem zastřešuje všechno
ostatní? Proč by měl být nadřazený Krakenovým omylům, omylům moci, externalizačnímu
jazyku, apod.? Jelikož z něj všechny tyto pomůcky vycházejí a všechny k němu zase směřují.
Pokud nebudu mít já i klient dostatečný pocit bezpečí, nemůžeme reflektovat, zveřejňovat a
sdílet své nápady, významy, rozhodovací procesy. Pocit ohrožení a nepohodlí obvykle
nápady zadusí a zakryje. Kolikrát už jsem (nejen) v terapii zažil drobnou úzkost, která
naprosto spolehlivě paralyzovala moji mysl. Nápady se buďto zredukovaly na jeden
dominantní nápad, který byl o to křečovitější a nutkavější, nebo zmizely úplně. Moje tělo
zřejmě reagovalo v první řadě na situaci ohrožení; prioritou bylo se z této situace dostat –
nikoli přemýšlet nad sebou a nad klientem. Proto se tvořivé nápady rozutekly. U klientů to
nepochybně funguje stejně.

4

Úlehla, Ivan: Poznámky o moci, Písek 1999
Př.: problém: „mluvíte o stavění zdí mezi vámi a parnerkou – proč myslíte, že se to stavění ve vašem životě
používá?“; zdroj: „věřím, že ty zkušenosti z práce jsou užitečné – v čem konkrétně by tedy mohly pomoct v těch
konfliktech doma?“
5
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Jak jsem také zdůraznil, podstatné je bezpečí na obou stranách. Pokud budu mít např.
bezpečí jenom já (a nikoli klient), budu mít fůru nápadů, které ale nebudou dostatečně syceny
klientovou zkušeností, resp. budou od ní odpojeny a nepřinesou žádný užitek. Spadnu tak do
klasického Krakenova omylu (budu pracovat s něčím, co neexistuje – s ostrovem, který je ve
skutečnosti něčím jiným). K tomu se pojí další riziko, že mi o tom klient neřekne. Možná
bude sedět, kývat a předstírat, že mi rozumí – a to jen proto, aby mě nezklamal (vidí totiž, že
na svém „ostrovu“ lpím). Vyslechne si mou přednášku, která mu není nijak užitečná a příště
už v horším případě nepřijde. V tom lepším dorazí, ale bude mi už méně důvěřovat. V této
souvislosti si nemohu odpustit související myšlenku C. G. Junga – říká, že „vědomí je o
vztahu 6 “. Kde není vztah, není ani vědomí. Jinými slovy, pokud s klientovou zkušeností
(obecněji se strukturou) nenavážu přiléhavý vztah, nebudu si jeho zkušenosti (a struktury)
vědom. Zajímavé je, že když si neuvědomuji (nereflektuji) jeho zkušenost, často jednám pod
vlivem své zkušenosti, kterou rovněž nereflektuji. Vypozoroval jsem, že reflektování jaksi
přesahuje v jednom čase osobu jednoho člověka – v terapeutické situaci obvykle podněcuje
reflektování u obou aktérů cirkulárně. Proto je třeba vnášet do terapeutické situace vědomí
(reflexi) a to snahou o pravdivý vztah (připojení). K tomu je ale potřeba v první řadě bezpečí,
které navázání vztahu vůbec umožňuje.
Úvahu nad systemickým myšlením bych shrnul následovně: „Systemické myšlení je
vědomí si toho, že klient sám je jediným architektem své reality a pokud ji má měnit, musí to
být on sám. Mým úkolem je mu v tom asistovat a podporovat jej v této detailní práci.
Základem k tomu je vytvoření odpovídajících podmínek, neboť umělec, jakým architekt
bezesporu je, potřebuje k tvůrčímu výkonu především bezpečí a prostor pro sebeurčení.“
V následující kazuistice bych rád ilustroval uplatnění tohoto myšlení (a avizovaných
pomůcek) u konkrétního klienta.
1.0: Kontext setkání
Terapie s klientem probíhala v Carpe Diem Bohemia s.r.o., soukromém zdravotnickém
zařízení, zaměřeném na poskytování psychologické a logopedické péče v ambulantním
režimu. V zařízení pracuji již třetí rok 7 . Věnuji se tu zejména psychoterapii dospělých a
párovým konzultacím, ostatní kolegové se zaměřují především na děti, což je i primární cílová
skupina celého zařízení. Párovým konzultacím se věnuji také kvůli tomu, že pracuji třetím
rokem na částečný úvazek v manželské a rodinné poradně. Tím pádem se u nás v zařízení
věnuji i výchovnému poradenství.
Moje „specializace“ na dospělé klienty probíhala pozvolna – na základě dohody s kolegy,
kteří si v této oblasti příliš nevěří. V mém případě to platí obráceně; terapie dětí je pro mě tak
trochu španělská vesnice. Jsem zvyklý pracovat více pojmově, verbálně, kognitivně. Baví mě
diskutovat o nejrůznějších předpokladech (viz výše). Práce s dětmi vyžaduje užití jiných

6

Jung, C. G.: Duše moderního člověka, Atlantis, 1994
Pracuji v Carpe Diem do ledna r. 2016, od února přecházím do manželské a rodinné poradny v Sokolově a
v Chebu.
7
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technik (především herních) kvůli jejich nižší introspekci a zvýšené emotivitě. Tyto techniky
mě nikdy příliš nelákaly.
Klient, o kterém bude řeč, vyhledal naše zařízení v srpnu r. 2015. Vedla ho k tomu
potřeba najít řešení složité vztahové situace se svou partnerkou. Po telefonické dohodě
s recepcí byl objednán ke mně – recepce mi přednostně objednává dospělé klienty, kteří chtějí
podstoupit individuální terapii, tím zvlášť, jde-li o vztahovou problematiku. Při prvním
setkání mi klient vyprávěl příběh svého problému. Snažil jsem se ho místy přerušovat a
dojednávat cíl našeho setkání. Naznačoval jsem, že nepotřebuji všechny informace, abych mu
byl užitečný. Také jsem se ho ptal, k čemu nám bude zapotřebí tolik informací a jak bychom
je měli zužitkovat. Vždy mě ale přiměl poslouchat dál, prý pro to, abych „tomu co nejlépe
porozuměl“, nebo „abych měl představu.“ (tato klientova potřeba hrála v celé terapii
zajímavou roli, vzorec s přerušováním a touto odpovědí se opakoval velmi často, viz níže).
V našem prvním setkání jsem se tedy dozvěděl kontext klientova problému, který nyní ve
stručnosti nastíním.
Klient byl rozvedený již podruhé. S první ženou byl sezdán jen rok, pak se seznámil
s kolegyní v práci, která se nakonec stala jeho druhou ženou. S tou vydržel deset let. Má
10tiletou dceru Amálku. S ženou se rozvedli teprve nedávno (kvůli nenaplněnému vztahu a
především kvůli současné přítelkyni klienta). Vztah se ženou klient popisuje jako víceméně
chladný, možná až účelový. Prý si ve vztahu udržoval svůj prostor, stýkal se především se
svými kamarády, dělal si, co chtěl. Kromě jiného se vídal se svými kamarádkami a tu a tam
měl menší aféru (klient o sobě říká, že je „patologicky na ženské“). Manželku prý dobře
finančně zaopatřoval, což jim oběma vyhovovalo. Emoční náboj prý ze vztahu vyprchalo
velmi záhy. Výchovné záležitosti prý klient rovněž přenechával z většiny na manželce.
Vztah se svou současnou partnerkou Marií začal prý cca před 3mi lety, kdy se s ní poznal
na pracovišti. Popisuje jej jako velmi intenzivní, založený na silné vzájemné přitažlivosti (v
terapii o tom často mluví jako o „chemii“, což jsem od něj přejal). Marie však byla také
vdaná. Údajně klientovi slibovala odchod od manžela a společný život. Chtěla prý ale, aby
nejprve odešel klient od svojí manželky. V tomto bodě klient popisuje vznik prvních
problémů – měl a má prý stále pocit, že on musí vždycky dělat první kroky. Marie to tehdy
(podobně jako teď) prý zdůvodňovala tím, že musí vědět, jestli „to s ní myslí vážně“ a jestli
mu „může věřit“. Klient prý nakonec z důvodu velké zamilovanosti jejímu tlaku ustoupil a od
rodiny odešel. Dodnes si to (a Marii) vyčítá, prý jednal vůči své ženě a dceři nečestně (dlouho
z manželky dělal „blbce“, lhal, apod., načež vzápětí nečekaně odešel pryč). Ke svému
nemilému překvapení prý následně zjistil, že se Marie stále nechystá od manžela odejít.
Zlom prý nastal ve chvíli, kdy Mariin manžel tragicky zemřel při autonehodě. Měsíc prý
s Marií nekomunikovali, neboť truchlila a cítila pocity viny. Klient si prý v sobě nesl pocit
křivdy a také „neadekvátního vítězství“. Následující půlrok prý spolu chodili, ale „tajně“ –
Marii to údajně přišlo nefér k manželovým rodičům a k jejímu blízkému okolí. Následně se
s Marií nastěhoval do bytu, kde bydlela bývalá manželka s dcerou – ty se musely přestěhovat
do podnájmu. Od chvíle nastěhování prý v bytě začala Marie „úřadovat“. Vyhazovala věci,
mluvila klientovi do výchovy, ubírala mu prostor pro trávení času s kamarády, aj. Celkově ji
7

klient popisuje jako žárlivou a majetnickou. Problém gradoval ve chvíli, kdy chtěl klient trávit
o víkendech čas s dcerou. Bývalá manželka prý poštvávala dceru proti němu, zejména pak
proti Marii. Klient se cítil mezi dvěma mlýnskými kameny – z jedné strany na něj tlačila
Marie, aby byl na dceru „tvrdší“ a nenechal se „manipulovat“, z druhé strany na něj tlačila
dcera s manželkou. S Marií se klient následně po vystupňovaných konfliktech několikrát
rozešel. Vždy se ale dali znovu do hromady. Jeho okolí si z něj prý postupně začalo tropit
v tomto smyslu žerty.
Po uvedení všech těchto informací v prvním sezení klient formuluje svůj současný
problém: cítí obrovský vztek vůči přítelkyni Marii a vůči sobě, že se „nechal dotlačit někam,
kam by nikdy nezašel“. Má pocit, že ze sebe dlouhá léta „dělal blbce“ a výsledkem je
především rozhašený vztah se svou dcerou Amálkou. Na jednu stranu stále touží udržet vztah
s Marií (především kvůli „chemii“), na druhou stranu kvůli svému vzteku prakticky „hledá
důvody, jak se s ní rozejít8“. Celkově by chtěl pomoci uvědomit si, co vlastně chce – zároveň
sděluje, že na 99% nyní směřuje k rozchodu s Marií. Ke konci sezení jsme se shodli, že mu
šlo v prvním sezení především o to „srovnat si to v hlavě nahlas“ a o potvrzení, že jeho pocity
jsou „normální, pochopitelné“. Když jsem se ho zeptal, k čemu mu jsou tyto věci užitečné,
řekl, že mu pomáhají sebrat sílu k rozchodu. Chtěl by se o tom více pobavit v následujícím
sezení.9
S klientem dosud proběhlo deset sezení. I když v terapii dosáhl některých dílčích cílů,
stále má pocit, že jeho základní potíž (uvědomit si, co chce a dostat se ze svého dilematu, zda
ve vztahu setrvat, či nikoli) přetrvává a že na ní i nadále může v terapii pracovat. Proto stále
na terapie dochází.
1.1: Proč právě tento klient?
Mým častým tématem v supervizích je otázka „čím konkrétně je moje terapie klientům
užitečná“. V této otázce se zračí moje pochyby, které se projevily už při výběru profesního a
studijního směřování na konci střední školy. Základní otázkou pro mě bylo: co je to
psychologie? Jde o „exaktní“, resp. skutečný obor? Není to jen „povídání si“ a tápání v mlze?
Vždycky jsem si samozřejmě odpovídal kladně. Proto jsem si koneckonců tento obor zvolil a
rozhodně bych neměnil. Práce psychologa a terapeuta mě velmi baví a naplňuje. Přeci jen mě
však občas trápí otázka, jestli jsem pro společnost potřebný a v jistém smyslu „nutný“ článek.
Z nějakých důvodů je to pro mě velmi důležitá životní potřeba. Zmíněný druh nejistoty má
více kořenů, které bych určitě dovedl blíže zkoumat (a také zkoumám v rámci supervizí).
Jejich analýza ovšem není předmětem této práce. Přitom tato nejistota samotná sehrála roli ve
výběru kazuistiky k závěrečné práci. Dále se budu snažit vysvětlit, proč tomu tak je.
U vybraného klienta jsem se setkal s touto nejistotou ve velké míře – možná nejvíc ze
všech terapií, které jsem v posledním roce s klienty vedl. Určitě to souvisí s obtížemi, které
jsme s klientem měli (a pořád máme) s dojednáním zakázky. I když klient hodnotí
8

Všechny výrazy v uvozovkách jsou přímo citované obraty klienta.
První sezení s klientem jsem nenahrával. Zatím jsem totiž nebyl rozhodnutý, že tento případ využiji pro
potřeby této práce. Audionahrávky jsem začal pořizovat od druhého sezení.
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terapeutický proces jako užitečný, často se k dojednávání zakázky vracíme a trochu tápeme.
Přání klienta jsou obvykle vyslovena velmi obecně („chci zjistit, co chci“; „co je potřeba,
abych to v sobě změnil“, „abych to začal dělat“, apod.). Já sám mám vždycky pocit, že to jsou
moc velká přání – moc velká očekávání směrem k mé osobě. Ptám se sám sebe, jestli je vůbec
můžu naplnit. Cítím, že by se jich měl klient více chopit sám a já bych mu s hledáním
odpovědí měl spíše pomáhat. Na druhou stranu bych tuto jeho (a možná i svou) naději rád
naplnil, alespoň z části. Možná se tu objevuje moje vlastní potřeba důkazu, že terapie je
opravdu užitečná a ve společnosti nutná (potažmo: já jsem důležitý a potřebný). Situaci opět
ztěžuje fakt, že klient se zpočátku profiloval jako „návštěvník“ („kamarádi mi poradili, ať si
zajdu za odborníkem, já na to sice moc nevěřím, ale říkal jsem si, že to zkusím10“). Mám
pocit, že v něm kus návštěvníka stále přetrvává.
Kazuistiky jsem se chopil jako výzvy dotáhnout svoji reflexi o úroveň hlouběji. Vím, že
terapii klient hodnotí kladně a „pro něco si chodí“. Ačkoli právě on přesně zapadá do typu
klienta, který ve mně pochybnosti o přínosu mojí terapie vyvolává (obvykle jsou to
návštěvníci a klienti, se kterými se mi hůře dojednává zakázka). Prostřednictvím této práce
bych chtěl blíže porozumět tomu, čím je moje terapie klientovi užitečná a pro co přesně si
chodí. Dále chci zhodnotit, jestli jsem to odhadl správně a poskytoval v dostatečné míře. A
jak této zkušenosti využít v dalších, podobných případech. V neposlední řadě bych rád
zdokumentoval průběh své největší terapeutické nejistoty v konkrétní kazuistice a lépe jejímu
vlivu na mou práci porozuměl, abych mohl z této zkušenosti čerpat při dalších terapiích.
1.2: Klientova témata a naděje
V následující kapitole bych chtěl vyjmenovat klientovy naděje a přání, které toužil
s pomocí terapie naplnit. Začnu těmi nejobecnějšími, která zastřešují dílčí cíle a přání.
V následujícím pořadí je uvádím jak podle obecnosti, tak podle důležitosti pro klienta.11 U
každého z nich se pokusím také nastínit způsob, jakým jsem se snažil na tato přání odpovídat /
reagovat.
Nejobecnějším a nejdůležitějším přáním klienta bylo „uvědomit si, co chce“. Klient toto
přání avizoval už v prvním setkání (6. 1. Na začátku konzultace) 12 . Zpočátku jsem se jej
snažil blíže prozkoumat (stupidity training, prevence „Krakenova omylu“), abych mohl
postoupit k dojednání zakázky. Klient mě ale přerušil s tím, že mi chce povědět „svůj příběh“,
abych ho „lépe pochopil“ (toto přání viz níže). Klientova potřeba „úplného pochopení“ často
vstupovala do dojednávání zakázky a snahy o lepší pochopení tohoto zastřešujícího přání.
Klient v průběhu terapeutických konzultací zmínil i několik dalších přání, které se k tomu
výše zmíněnému vztahují. Jde např. o přání vyjasnit si, „jaký život chce žít v budoucnosti“.
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Klient použil podobnou větu v prvním sezení.
Důležitost určuji podle frekvence, s jakou klient tato přání napříč jednotlivými konzultacemi uvádí a
připomíná. Obecnost podle vlastního úsudku, zda některá z uvedených přání v sobě zahrnují jiná jmenovaná, či
nikoli.
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Klient na první pokus o odsamozřejmění přání „vědět co chci“ odpověděl: „umím zatím jen říct, co nechci“.
Popisu toho, co si nepřeje ve vztahu s partnerkou, věnoval tradičně velké množství času. Tím se vlastně zařadil
také do typologie „stěžovatel“.
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Neměl v tom jasno především v otázce vztahů a soužití s nějakou ženou. Na jednu stranu se
prý 1) bál samoty a nenaplněnosti, nudy. Na druhou stranu 2) se obával o malý prostor pro své
zájmy (kamarádi, hospody, aj.). Oba okruhy přitom vnímal v jakémsi těžko slučitelném
protikladu. K těmto dvěma okruhům se pravděpodobně jeho přání „zjistit, co chce“
především vztahovalo.
Další verzí tohoto přání byla otázka: chci mít ještě děti, nebo už ne? Klient přitom
zdůrazňoval, že už otcem je. Na druhou stranu se mu vztah s dcerou zdál „nevydařený,
pokažený“. Také se obával, že jednou bude sám, nebo že se ohlédne za svým životem a bude
mít pocit, že mu v něm něco smysluplného chybí, ale že už není čas to dohnat. Situaci mu prý
především v tomto směru komplikovala současná přítelkyně Marie, která ještě vlastní děti
neměla a chtěla s klientem založit rodinu. Mnohdy to prý zmiňovala jako přímou podmínku
setrvání ve vztahu. Klient se v tomto smyslu cítil pod tlakem – nechtěl „znovu udělat něco, co
nechce“13
Poslední přání ze zmíněného okruhu, které klient formuloval také několikrát (např. hned
v prvním sezení, nebo 21. 12. na začátku konzultace), znělo: „jak se z toho dostat“.
Alternativně toto přání zaznívalo následovně: „nevím, co se sebou“. Tyto otázky přirozeně
směřovaly k nějakému návodu. Teď už vím, že jsem se mohl pouštět do dojednání tohoto
návodu s mnohem větší vytrvalostí a vervou (podrobněji viz níže).
V druhé polovině terapie se klient s Marií rozešel, posílen závěry z terapie. Posléze mu ale
hrdost došla a – jak o tom sám mluví – za Marií „přilezl“. Následně se jeho výše zmíněné
přání pozměnilo: nechtěl už vědět, „co chce“, chtěl spíše vědět, jak od Marie odejít definitivně
a „vydržet“. Svou neschopnost přijmout ztrátu Marie pojmenoval „křižovatkou“. Jeho přání
pak konkrétně znělo: „Jak se dostat z tý křižovatky“, „jak udělat ten krok“ nebo „jak se
neposrat z toho, když ona už nepřileze“ (6. 1. – po 10ti minutách setkání).
Klient obecně nesnášel svou závislost na partnerce, protože ho nutila dělat věci, které
nechtěl. Oproti tomu stavěl přání „neustupovat ze svých požadavků“, „nedat se“, nebo
„nehodit sám sebe přes palubu“. Když jsme blíže zkoumali důvody jeho lpění na Marii,
dostali jsme se (kromě „chemie“) také k určitému strachu ze samoty, z absenci smyslu
v budoucím životě a ke strachu z nudy. Klient se také bál, že takový vztah (především
z hlediska „chemie“) už „nikdy nezažije“.
Přání „zjistit, co chci“ klient tedy chápal i v duchu „čím bych smysluplně zaplnil svůj
život / budoucnost“? Toto přání v klientových očích nabývalo na významu i vzhledem
k pokročujícímu věku, což sám několikrát přiznal. V jednom sezení jsme dokonce kvůli tomu
aplikovali metodu vizualizace klientova života v 60ti letech. Ve světle probíhajících
vztahových peripetií jsme se ovšem tímto tématem zabývali jen okrajově, neboť klient
vždycky přinesl něco aktuálního a palčivého.
S klientovým vzrůstajícím uvědoměním si svého obrovského strachu ze ztráty Marie se
stále více objevovala naděje na obnovení „diskuse ve vztahu“, dialogu a „demokracie“. To
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Zdá se, že potřeba vlastního prostoru a „dělat si, co chce“, byla pro klienta zcela zásadní. Na druhou stranu je
zajímavý paradox, že v tom sám tápe a přiznává, že „neví, co chce“.
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pro klienta znamenalo zbavit se výčitek ze strany přítelkyně, zbavit se neustálého nátlaku
(Marie kontrolovala jeho mobilní telefon, netolerovala pozdní příchody domů klienta, stejně
tak víkendy, které klient trávil jen se svou dcerou, jednostranně prý volila nábytek a interiér
do společného bytu, aj…). V posledních třech sezeních klient své chování nazýval
„dolejzáním“ a „škrábáním“. Chtěl tím dát najevo, že si uvědomuje svou novou podřízenou
pozici ve vztahu a fakt, že se vzdává své hrdosti ve prospěch zachování vztahu. Toto chování
samozřejmě vnímal jako problém a prohru, ale „nedokázal si pomoct“.
Během konzultací se mi také podařilo dojednat očekávání, které má klient ode mě. Klient
mi sděloval, že mu „dělá dobře, že ho někdo poslouchá“ (4. 11. – 10 minut setkání), nebo že
se „utvrdí, že jeho názor je správný“. Své delší monology (na jejichž účel jsem se opakovaně
vyptával) vysvětloval tak, že chce „nastínit situaci“ (2. 12. – cca 4 minuty setkání). Dalším
jeho přáním bylo „slyšet ode mě názor“ (2. 12. – 9 min setkání). Na začátku jedné
z konzultací také řekl, že si chodí „pro názor někoho zvenku“. Na rozdíl od svých kamarádů
z hospody očekával od terapeuta větší „pochopení“ a následně sdělení „objektivnějšího
názoru“. Během celé terapie jsem si byl obecně vědom klientovy velké potřeby „správně mu
rozumět“. Jednou jsem mu sděloval svůj pocit, že mu hodně vadí, když ho přerušuji. Stejně
tak jsem se ptal po významu častého gesta rukama („odtlačování“ komunikačního partnera).
Klient to následně spojil se svým strachem, že mu druzí lidé nebudou rozumět. Tento směr
konzultace byl pro klienta zajímavý, ale v dalších sezeních si jako hlavní téma vybíral
rozhovor o svém vztahu.
1.3: K čemu mě vedly předpoklady
Už v prvním sezení jsem si všiml klientova monologického způsobu přednesu informací.
Potřebu velkého prostoru jsem vyčítal i z neverbálních projevů (gesto „odtlačování rukama“,
„umlčování“ mě, aj.). Mým prvním předpokladem v souvislosti s tímto projevem byla
interpretace, že klient potřebuje hodně „ventilovat pocity“ a také hodně „připojení“ z mé
strany. Domníval jsem se, že pokud klientovi poskytnu dostatečný prostor, jeho monologů
ubyde. Myslel jsem, že klient potřebuje vyslechnout, potřebuje zájem – aby mohl pracovat se
svými významy, důvěřovat, cítit se v bezpečí – tento předpoklad mě však vedl do mého
odpojení, ztrácení se v informacích a k planému a nezaujatému přikyvování.
Předpoklad, že následně mezi námi vznikne prostor pro větší dialog, se nepotvrzoval. Již
v druhém sezení byl tento můj předpoklad frustrován – klient mě zahlcoval stále stejně.
Začínal jsem mít pocit, že vysvětluje zbytečně všechno několikrát, že mi říká i nepodstatné
detaily, že mluví příliš dlouho, že mě „energeticky vysává“, apod. Současně s tím jsem u něj
ani nevnímal nějakou „katarzi“, která by byla spojena s dostatečným „vyventilováním“
pocitů. To mě vedlo ke změně předpokladu a vlastního chování.
Druhý předpoklad souvisel s vnímáním klienta jako sebevědomého muže, který si
potřebuje před druhými zachovat vlastní autonomii a sebeurčení. V mysli jsem si představil
silného býka, kterého někdo (Marie) uzavřel do kolosea, které nemá žádný východ. Býk
potom zuří, že ho někdo „uvěznil“ a měl by být vypuštěn zpátky na svobodu. Proto jsem
klienta nepřímo podporoval v emancipaci na Mariiných postojích. Měl jsem předpoklad, že
ho musím učinit odolným proti jejím manipulacím. Připojoval jsem se na klientovy odlišné
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představy o životě („chápu Váš názor, rozumím tomu, myslím, že by si měl každý rozhodovat
o svém životě sám,“ apod.) a celkově ho podporoval, aby vedle Mariiných představ o životě
zkoumal a prosazoval i ty vlastní. V tomto duchu jsem se s ním ztotožňoval a vnímal ho jako
oběť Mariiných manipulací.
Když se klient s Marií rozešel, vnímal jsem to jako pomyslný konec terapie. Klient „byl
sám sebou“, což bylo něco, s čím (v mých představách) potřeboval pomoci. Splnilo se tak
jeho přání „zjistit, co chce“. Potíž nastala, když se k Marii vrátil (dle vlastních slov „přilezl“).
Otevřeně přiznal, že „dolejzá“, že ztrácí svou hrdost a že se bojí, že o Marii nadobro přijde.
To mě přimělo k změně předpokladů. Na jeho monologický projev jsem se přestal dívat jako
na projev frustrace („býka někdo manipulacemi uvěznil“), ale jako na „součást problému“.
Najednou ve mně odkudsi „vyskočil“ předpoklad, že bych mu měl jeho monologičnost
„reflektovat“. A tak jsem mu začal nabízet směr terapie týkající se jeho gest a jeho ustálených
frází, kterých jsem si všímal („abyste mi, pane magistře, rozuměl“, „abyste mě správně
pochopil“, apod.). Tento směr se ukázal v něčem užitečný – klient zjistil, že se obává
konfliktů a nepochopení ze strany druhých lidí.
Poslední můj předpoklad byl zřejmě spojený s frustrací mé nadměrné terapeutické ambice.
Jelikož se klient k přítelkyni neustále vracel, začal jsem mít pocit, že je prostě „slaboch“. To
mohlo být podporování přenášením mé terapeutické nejistoty na klienta a určitým
zbavováním se zodpovědnosti. Také v tom mohl figurovat můj nadměrný nárok na sebe sama
– na expertní schopnost „poskytovat magické návody“. Vše bylo umocněno paradoxem, kdy
mi klient se svými mačistickými a rozhodnými gesty „chlapácky“ svěřoval, že nyní „dolejzá a
škrábe u dveří“. V tu chvíli mi připadal jako malý ratlík, štěkající jako doga. Ačkoli jsem
uvažoval, že bych tento nápad nějak v terapii zužitkoval, nenapadl mě zatím konstruktivní
způsob, jak to udělat. Jelikož jsem tyto předpoklady reflektoval, vědomě jsem se v terapii
snažil o menší vedení a direktivitu. Snažil jsem se sám sobě připomínat, že jde o problém
klienta a že si sám řekne o to, co potřebuje. Snažil jsem se přenechávat na něm, kudy přesně
by chtěl terapii vést. Pokoušel jsem se o to víc držet dojednávání mojí role v tomto procesu.
Větší důraz na dojednávání zakázky je koneckonců i mé největší ponaučení z této kazuistiky.
2.0: Průběh sezení
V následující kapitole stručně shrnu jednotlivá sezení (celkový počet uskutečněných
sezení je 10). V každém z nich krátce zreflektuji způsob, jakým jsem sezení vedl, přínosy,
které v sezení vnímám a spolu s tím i potíže, které se vyskytly. Také připojím zvažování
alternativních postupů. Budu se snažit neopakovat věci, které už byly řečené v předchozím
textu. Také ve shrnutí vynechám první sezení, neboť jsem se mu již podrobněji věnoval –
navíc šlo především o sezení informační, kde mi klient především o sobě předával (podle něj)
nutné informace.
Druhé sezení proběhlo 14. 10. 2015. Klientovo přání znělo „nevím, co chci“ (od
partnerství, opustit partnerku, nebo s ní zůstat; od života v budoucnosti obecně). Snažil jsem
se s klientem propracovávat jeho představu o budoucnosti (inspirace otázkou po zázraku), tato
má snaha se však přes „stěžovatelský“ modus klienta příliš neujala. Následně jsem se snažil
připojit na klientovo „monolog“ a lépe mu porozumět (připojování, potvrzování, bezpečí),
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veden předpokladem o „ventilaci pocitů“. Výsledkem toho byl klientův závěr: „vím, co
nechci“. Klient se stále více utvrzoval v tom, že s partnerkou směřuje k rozchodu. Věděl tedy
spíše, co chce. Řekl ale, že „nemá koule to dotáhnout“. Připojil jsem se rovněž k jeho
metafoře a rozvedl ji: klient konstatoval, že hlavním cílem je „nedat se,“ „udržet se na
palubě“. Předvídal, že to k rozchodu nakonec z jeho strany stejně povede. Závěr pro klienta:
utvrzení se ve svých postojích. Alternativami z mé strany mohlo být: 1) delší setrvání u
dojednávání zakázky (např. co vlastně znamená „vědět, co chci?“ Jakou roli by v tom měl
sehrát terapeut? Jak to bude vypadat, až to klient bude vědět?); 2) udržení klienta u představ o
optimální budoucnosti.
Ve třetím sezení (26. 10.) se mi s klientem podařilo vyjednat další prioritní cíl terapie:
setrvat u mapování představy o budoucnosti. Tak jsme měli zjistit, co klient „skutečně chce“
(aby podle toho mohl jednat v přítomnosti). Vrátil jsem se tedy k otázce po „ideálním stáří“
(inspirace SFBT). Výsledkem práce bylo sestavení klientovy představy, kde figuroval vlastní
statek, spoustu volného času a obecně soukromí před jinými lidmi a rozličnými povinnostmi.
Klient statek dále popsal jako „šmajchlkabinet“. Shodli jsme se, že hlavním jmenovatelem
v této představě je potřeba vlastního prostoru, sebeurčení a soukromí. To klient postavil do
protikladu k současnému vztahu s Marií. Ačkoli se opět o něco víc utvrdil v tom, že se s ní
zřejmě rozejde, zhodnotil na konci sezení přínos konzultace jako nulový. Prý se nachází „tam,
kde začal“. V této souvislosti jsem cítil velkou frustraci, měl jsem potřebu „napravit svou
terapeutickou reputaci“. Alternativa: místo snahy o poskytnutí „magického návodu“
prostřednictvím SFBT setrvat na začátku déle u dojednávání toho, co přesně klient ode mě
čeká. Následně vyjasnit, co mu vzhledem k tomuto očekávání (vlastně neznámému, protože
nedojednanému) mohu a chci skutečně nabídnout.
Ve čtvrtém sezení (4. 11.) jsem se pod vlivem předchozích zkušeností rozhodl déle setrvat
u dojednávání. Podařilo se mi zjistit dvě hlavní očekávání, které na mě klient má: dělá mu prý
dobře, že ho někdo pozorně poslouchá a pomáhá mu utvrdit se v tom, že jeho názory jsou
oprávněné. Díky tomu jsem opět déle setrval v připojování a potvrzování, což klientovi
umožnilo setrvat v delších vyprávěcích úsecích (jak měl v oblibě). Díky tomu se ve mně začal
významně projevovat můj nový předpoklad, že klientova monologičnost je „součástí
problému“ a že je mu ji nutno reflektovat a pracovat s ní (viz výše). Reagoval jsem na to
rozborem jeho gest a frází, což klient jako téma ocenil a připojil se na něj (dojednáno). Závěr:
klient si uvědomil svůj strach ze samoty, plynoucí i z jeho obavy, že mu nebude rozuměno.
Tuto obavu částečně spojil i se strachem ze ztráty přítelkyně. Téma na úplném konci sezení
odsunul do budoucna, až si „vyřeší aktuální problém ve vztahu“. Alternativa: v dojednávání
se více soustředit na to, co by pro klienta mohlo být v tomto sezení užitečné. Klient sice řekl,
že je mu mé naslouchání příjemné. „Příjemné“ ale není totéž co „užitečné“. Navíc jsem
nemohl vědět, jestli tím klient říká „děkuji, žes to udělal“, nebo „dělej to dál“. Mohl jsem se
také ptát, proč je to příjemné a k čemu to u klienta slouží.
Páté sezení (9. 11.) se týkalo rozchodu s Marií, ke kterému se klient v mezidobí konzultací
odhodlal. Dojednané přání /otázka klienta: „dá se vyvléct z toho, že na to myslím / mrzí mě
to?“ Rozhodl jsem se jít cestou SFBT a mapovat klientovy zdroje zvládání tohoto období.
Ukázalo se, že své pocity umí lépe snášet v momentě uvědomování si Mariiných špatných
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vlastností, které ho k rozhodnutí přiměly. K tomu také posloužily jeho představy o
budoucnosti – byl si totiž jistý, že se Marie v tomto smyslu nedokáže (a nechce) změnit.
Alternativa: opět jsem mohl déle setrvávat u dojednávání zakázky. Bylo by zajímavé zeptat
se, jak si klient představuje „vyvlečení se“ ze svých po-rozchodových pocitů. Jak by takový
stav vypadal? Viděl ho někdy u jiných lidí? Nabízí se řada otázek. Myslím si, že by bylo
užitečnější připojit se na takto dojednané přání (které by se možná vlivem dojednávání i
změnilo), než opět poskytovat „magický návod“.
V šestém sezení (18. 11.) se klient hned na začátku svěřuje, že Marii znovu kontaktoval.
Napsal jí údajně ultimativní mail, kde přednáší své „požadavky“, pokud se má vztah znovu
obnovit. Z mého pohledu se zde zračilo jeho zoufalství, skrývané za fasádou neústupnosti. Co
víc jsem cítil bezmoc a frustraci, o to víc jsem přecházel do expertní role. Cca v 35 minutě
jsem přešel do rozboru klientova dosavadního partnerského života, na což se ochotně připojil
(analyzování je něco, co dělám obzvlášť tehdy, cítím-li se v úzkých). Následně jsem přišel
s hypotézou, že klient zřejmě „přeskakoval ze vztahu do vztahu“, protože měl „obrovský
strach ze samoty“. Klient se závěrem souhlasil. Měl jsem však dojem, že mu sezení k jeho
potřebě zvládání ztráty nijak významně nepomohlo. Alternativa: klientovo přání „ona
nezareagovala na můj email a nevím, co dělat“ zůstalo v sezení víceméně nevyslyšeno.
V podstatě jde o stejné přání, jako v minulém sezení. Velkou mezeru opět vidím
v dojednávání – zejména toho, co klient čeká ode mě.
Sedmé sezení (2. 12.) se týkalo klientova návratu k Marii. Podle svých slov nevydržel
odluku a „přilezl“. Klient dále referoval o změně některých postojů. Uvědomil si, že má
Marie v něčem pravdu. Něco prý opravdu může být špatně např. na jeho názoru, že by peníze
partnerů měly být striktně oddělené. Stejně tak názor, že by měl mít každý druhý víkend celý
pro sebe a svou dceru, nemusí být úplně správný. Najednou byl ochoten ustoupit z mnoha
požadavků, které předtím považoval za bezpodmínečné. V tuto chvíli se ve mně znovu
významně aktivovaly dva výše zmiňované předpoklady: 1) klient je manipulován a je ho
potřeba před tím ochránit, 2) klient je „slaboch“. To mě opětovně vedlo (možná trochu
nešťastně) k zaujetí více expertní pozice. Klient si však při dojednávání o tuto expertnost
explicitně řekl: chtěl slyšet můj názor (9. minuta nahrávky č. 2). Následně se zeptal, jestli se
v tomto směru „může změnit“. Naštěstí jsem začal toto přání odsamozřejmovat a dojednávat
(„změnit k čemu?“). Klient v tomto smyslu učinil nový závěr: ve vztahu můžu po vzájemné
diskusi s partnerem měnit své postoje za předpokladu, že mě partner respektuje a naslouchá
mi. Klient také řekl, že vlastně souhlasí s (některým) obsahem partnerčiných argumentů,
nemůže je však přijmout formou, jakou mu je Marie předkládá. Alternativa: myslím, že by šlo
v sezení méně „přednášet“ a radit a více se ptát, odsamozřejmovat. Klient totiž už přicházel
s nějakou myšlenkou („měním se oproti dřívějšku“). Moje předpoklady mě ale sváděly
k pocitu, že tuto změnu chápu a že jde možná o výsledek manipulace. Díval jsem se potom na
tuto změnu se skepsí a začal jsem klientovi radit, možná nadměrně (ačkoli o to sám zažádal).
Osmé sezení (21. 12.) se velmi podobalo předchozí konzultaci. Klient se svěřoval
s dalšími a dalšími ústupky, které vůči partnerce učinil. Zároveň si stěžoval na potíže se
soustředěním, s usínáním a se stresem. Snažil jsem se připojovat, potvrzovat a oceňovat.
Následně jsem klientovi nabídl svůj „nápad“ – že je zřejmě příliš zaměřen (a frustrován) na
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získání potvrzení od Marie, že s ním bude pokračovat ve vztahu. Klient souhlasil. Následně
jsem předložil další nápad: že je klient možná manipulován (stylem „já ti, chlapče, zatím
nevěřím, musíš mi dokázat, že to semnou tentokrát myslíš vážně“). Opět se ve mně ozval můj
předpoklad, že je klienta nutno před manipulací chránit. Zároveň jsem cítil, že musím nad
klientem do určité míry převzít kontrolu, neboť on sám toho není schopen (a vede ho to
k psychickému vyčerpání). Alternativa: nenechat se znervóznit klientovým „špatným“
psychickým staven, nenechat se svést ke kontrole, k většímu zaujímání expertní pozice.
Setrvat u dojednávání, především toho, co ode mě klient v dnešní konzultaci očekává.
V devátém sezení (6. 1.) jsem se (vědom omylů z předchozích konzultací) více zaměřil na
dojednávání zakázky. Prvním klientovým přáním bylo: „jak se dostat do psychické pohody“.
Následovalo „jak se neposrat z toho, že za mnou Marie už možná nepřileze“. Po patnácté
minutě jsme dojednali cíl: „Jak se dostat z křižovatky, kde jen stojí a čeká na důkaz lásky a
změny ze strany Marie“. Dále jsme vedli debatu nad tím, na co vlastně klient čeká
(odsamozřejmování). Závěr: Klient si na základě debaty uvědomil, že dalším čekáním novou
informaci o prognóze vztahu nezíská. Že má už všechny informace k dispozici a rozhodnout
se musí sám. Alternativa: dalo by se postupovat technikami z SFBT (např. „jak poznáte, že
jste se z křižovatky pohnul?“).
V úvodu desátého sezení (13. 1.) se klient ptá, jestli má brát ohled na svoje obavy, že
Marii už úplně ztratí a podobný vztah nezažije, nebo je má ignorovat. Po dalším
odsamozřejmování tohoto přání reflektuje, že stále „zjišťuje informace“ (jestli ho má Marie
doopravdy ráda, jestli také vyvíjí snahu o kontakt s ním a společně trávený čas, jestli je
ochotna dělat ústupky i ze své strany, apod.). Snažím se dále držet odsamozřejmování
předpokladů. Ptám se klienta, k čemu mu tyto informace jsou. Klient dochází k podobnému
závěru jako v minulé konzultaci: v podstatě už všechny informace k dispozici má, jenom se
bojí učinit jasně se nabízející závěr, že vztah vlastně nemá cenu. To by totiž vedlo ke ztrátě
partnerky, které se bojí. Závěrem klient činí shrnutí: v terapii (jak dřívější, tak v této
konzultaci) si uvědomil vlastní rezervy v komunikaci (moc „rozebírá“ názor druhého, má moc
„mačistické názory“, aj.), odmítl další „taktizování“ (aby zjistil partnerčiny postoje, míru její
lásky k němu, její vlastnosti, aj.) a uvědomil si, že situace ve vztahu je a bude nadále
nevyhovující a „někam se to musí posunout“.

3.0: Shrnutí
V závěrečné kapitole bych chtěl nejprve shrnout pozitivní důsledky terapie, o kterých
klient sám v průběhu sezení referoval. Také se zamyslím nad tím, čím jsem já jakožto terapeut
k podnícení těchto změn přispěl. Nakonec bych chtěl napsat něco jako „ponaučení pro příště“
– chtěl bych pro sebe definovat, co chci ve své příští práci s klienty opustit a co naopak
vylepšit.
Klient si v terapii utvrdil, že jsou jeho požadavky „normální“ a především, že jsou „jeho“.
V první fázi terapie sebral odvahu k rozchodu s přítelkyní. I když se k ní posléze vrátil,
upevnila se postupně jeho víra, že se přítelkyně nezmění a že se musí smířit s její ztrátou, i
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když na to zatím nebyl připravený. Přání „zjistit, co chce“ se pozměnilo na přání „jak vydržet
bez ní“ a „čím život tedy zaplnit“. V podstatě ke všem těmto cílům klient došel vlastní cestou,
bez výrazné terapeutické intervence. Z mé strany v tomto směru dostal především prostor pro
„přemýšlení nahlas“ – používal jsem především silnou pětku, event. odsamozřejmování,
„stupidity training“ a rekapitulaci.
Ke konci terapie si klient stále více uvědomoval vlastní podíl na problémech, i když stále
považoval přítelkyni za hlavního viníka. Kromě rezerv v komunikaci ze své strany (příliš
„mačistické“ názory, velká ješitnost, aj.) také prozkoumal svůj strach ze samoty a
z neporozumění od ostatních lidí (nejen od partnerky). S tím souvisí i jeho strach z nudy a
nenaplněnosti budoucího života (zatím nepřišel na řešení tohoto problému). Podle svých slov
také pochopil nutnost větší důvěry vůči lidem, stejně jako větší tolerance k jejich názorům.
K těmto závěrům dospěl s větší mírou intervence z mé strany. Většinou šlo o mnou nabízené
postřehy. V průběhu terapií jsem je klientovi poskytoval k dispozici. Zároveň jsem se ho
snažil co nejvíce ptát, jestli jsou pro něj tyto podněty přínosné a zda se mají stát tématem
rozhovorů, nebo nikoli. Klient je v drtivé většině případů přijal a začal se nad nimi zamýšlet.
Snažil jsem se mu je předkládat 1) co možná nejstručnějším způsobem, 2) způsobem
deskriptivním, bez interpretace či vysvětlení. Klient si k jejich vysvětlení a zakotvení ve svém
životě většinou došel sám, vlastní reflexí. To jsem se také snažil podporovat a maximálně jej
zplnomocňovat.
Ve své další práci bych se chtěl vyvarovat především poskytování „magických
návodů“. Dnes už vím, že se za tím skrývá 1) terapeutická bezradnost, kterou ve mně
vzbuzují převážně stěžovatelé a návštěvníci, 2) příliš rychlá odpověď na přání klienta, aniž
by došlo k podrobnějšímu zkoumání tohoto přání. Použiju-li hantýrku z úvodní kapitoly,
jedná se o „Krakenův omyl“ při dojednávání zakázky. Snadno totiž získám dojem, že vím, co
klient říká a co potřebuje. Tím se však dostávám do „vysvětlující smyčky“, kde se propast
mezi mnou a klientem prohlubuje společně s upevňováním expertní role.
Obecně bych chtěl vydržet v terapiích delší dobu, než začnu „dávat v plén své nápady“.
Jsem přesvědčen, že je potřeba věnovat více času dojednávání zakázky. Také bych se chtěl
více ptát, k čemu jsou klientovi užitečné jeho předpoklady a přání. Jaké účely pro něj plní
nebo budou plnit, až jich dosáhne. Mám za to, že si tak může na mnoho otázek snadno
odpovědět sám – jen s mírnou dopomocí. Takové závěry jsou pak pro klienta mnohem více
zplnomocňující. Opačný postup, kdy klient dostává nápady ode mě, takové zplnomocnění
nepřináší. Navíc hrozí riziko malého připojení na klienta a dopuštění se „Krakenova omylu“.
Co se týče dojednávání, chtěl bych se také více ptát na představu konečného cíle klienta.
Jedině tak nejlépe porozumím jeho přání a mohu se pak k němu správně připojit. Toto úplné
připojení je koneckonců jedinou možností, jak klientovi prospět. Pokud se k jeho představě o
spolupráci nepřipojím, zbývá jen (ne)možnost lineárního ovlivňování, kontroly – což je
většinou jenom iluze bez reálného účinku. Už nějakou dobu si uvědomuji užitečnost otázky:
„k čemu vám to pak bude užitečné“, nebo „jak to pak bude vypadat“. V této práci jsem si ale
opět uvědomil, jak málo potenciál podobných otázek využívám.
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Další ponaučení spočívá v důrazu na připojení. Mám dojem, že se snažím na klienta
připojit poctivě. Rezervy však mám v ujištění, že klient je připojený na mě (což je také moje
starost, měl bych si to ohlídat). Uvědomil jsem si, že pro rozhovor musí být opravdu dva –
nemohu se ztrácet za klientem jen proto, že ho nechci „rušit v přemýšlení“. Pokud mi např.
není jasné, kam se najednou rozhovor ubírá, nemusím čekat na „pauzu v řeči“. Mám právo
klienta přerušit a vrátit se k dojednávání, vyjasňování, atd.
Dále je důležité, abych se nebál „nesplnit přání“. Pokud je přání příliš obecné a nejasné,
mám právo ho odsamozřejmit a dojednávat. Pokud se dostanu k přání, které neumím vyplnit,
nemusím se bát to přiznat. Zároveň bych měl být schopen navrhnout alternativní nabídky, ve
kterých se cítím bezpečně a erudovaně. Celkově bych se chtěl více posunout od předpokladu,
že terapeut je „studnice chytrých rad“ k předpokladu, že terapeut je dobrý „metodik vedení
rozhovoru“ tak, aby si klient poradil sám. V prvním případě mám na sebe velké až
nesplnitelné nároky, které znesnadňují práci jak mně (musím něco chytrého říct za každou
cenu), tak klientovi (musí se snažit mé rady chápat a co hůř, musí je poslouchat). V druhém
případě více věřím v klientovi sebe-úzdravné schopnosti a zdroje a poskytuji mu se sebou
samým korektivní, příjemnou zkušenost. Takovým terapeutem bych chtěl být.
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