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Příloha č. 1 – Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ROZHOVORU 

 

Rozhovor bude sloužit jako zdroj dat ke kvalitativnímu výzkumu na téma Přístup zaměřený na 

člověka a jeho místo v klinické praxi. Rozhovor bude nahráván na diktafon. Získaná data budou 

použita v diplomové práci v oboru Psychologie, PedF UK. 

 

K zajištění bezpečí a anonymity se řešitel diplomové práce zavazuje mlčenlivostí o osobních 

údajích a citlivých sděleních týkajících se Vás, Vašich klientů a praxe. V případě zveřejňování 

přepisu rozhovoru v diplomové práci v rámci příloh budou z textu odstraněny (i potenciálně) 

identifikující údaje. Po přepsání rozhovoru budete mít možnost k autorizaci textu – budete mít 

možnost vyjádřit se k uvedeným údajům a upravit je. Získaná data z rozhovorů budou 

anonymizována. Jako informant/informantka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné 

aktivity. 

 

 

Jsem si vědom výše uvedených skutečností a souhlasím s poskytnutím nahrávaného rozhovoru. 

 

V………………. 

Dne……………. 

 

Podpis:        Podpis řešitele: 

         Adam Dizon 
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Příloha č. 2 – Záznamový arch k rozhovoru 

 

1. ÚVOD – informovaný souhlas, téma – integrace PCA a kliniky + důvod, anonymizace, autorizace 

 

 

2. ZÁZEMÍ – Povězte mi své současné praxi: 

délka praxe, prostředí praxe, klientela, specializace 

další výcviky (co bylo dřív) 

3. VSTUP DO KLINIKY, PRAKTIKOVÁNÍ TERAPIE – Proč jste si zvolil/a profesi klinického 

psychologa/psychiatra? 

co upoutalo na klinice, spokojenost 

praktikování psychoterapie (jak, motivace) 

4. DŮVOD VSTUPU DO PCA – Proč jste se se rozhodl/a pro PCA? 

co upoutalo na PCA 

osobní/profesní motivace 

vstup do výcviku (pozice výcviku) 

5. VÝZNAM PCA – Co pro vás PCA znamená? 

význam osobní/profesní 

jazyk a pojmy PCA 

6. PCA V KLINICE – Jak se PCA projevuje ve vaší klinické praxi? 

jazyk (vyšetření, zápisů, terapie) 

klient (vztah, postoj) 

patologie (vztah, postoj, způsob práce) 

diagnostika, klasifikace (vztah, postoj) 

terapie (podoba, ideál, kombinace)  

silné stránky PCA 

limity – výzvy 

7. PCA A MEDICÍNSKÝ MODEL – Jak se PCA snáší s medicínským modelem a praxí ve zdravotnictví? 

(medicínský model = diagnosticko-terapeutický model, paternalismus, zdraví nepřítomnost nemoci, stanovování 

normy a normality, standardizovaný přístup) 

vnímání MM 

limity spojení MM a PCA 

hranice MM a PCA 

výhody spojení MM a PCA 

8. HLUBŠÍ DOPADY PCA A VÝCVIKU NA ŽIVOT I MIMO PRAXI – Vnímáte nějaké hlubší dopady 

PCA na váš život i mimo praxi? 

osobnostní změny 

změna hodnot 

výcviková zkušenost 

formující literatura 

podpora ve vytrvání v PCA 

9. ZÁVĚR – zhodnocení volby PCA, možnost doplnění, doporučení do kliniky, dotazy 
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Příloha č. 3 – Přepisy audiozáznamu rozhovorů 

 

RESPONDENT 1 

 

1. NA ZAČÁTEK BY MĚ NĚCO O VAŠÍ KLINICKÉ PRAXI – JAK DLOUHO PRACUJETE V 

AMBULANCI, V JAKÉM PROSTŘEDÍ, NA CO SE SPECIALIZUJETE? 

 Já to vezmu velmi stručně už od předtím, protože mám pocit, že ten způsob, ke kterému jsem se 

propracovala do současnosti, má kořeny už dřív. S PCA jsem se setkala v rámci práce na Lince bezpečí, a to mohl 

být rok 1999 a to jsem ještě nestudovala ani psychologii. Předtím, ještě na gymplu, jsem byla na stáži v Bohnicích 

na Centrálních terapiích, kde byla terapeutka, starší paní, a některé ty přístupy byly od ní hezký, ale některý mi 

přišly až moc strukturovaný a omezující. A i ke mně tam měla nějaký výrok, který mi neseděl, že jako měla 

interpretační výrok. Já jsem měla tady takhle víc náušnic, mám je do dneška, měla jsem tam pavouky, a ona řekla, 

jestli nemám sebedestruktivní sklony. A mě to přišlo jako zajímavý, zaskočilo mě to. A mě přijde, že to souvisí s 

tou Linkou bezpečí. Na PCA byl na Lince workshop, tam jsem se rozhodla, že jdu do velkýho výcviku, který jsem 

zahájila se začátkem studia. 

 Do kliniky jsem nejdřív nechtěla, až pak jsem se rozhodla, že půjdu. Pak jsem byla po škole rok v 

diagnostickém ústavu v Hodkovičkách pro holky 15-18 jako vychovatelka, kde můj přístup byl velmi neobvyklý. 

Úžasná životní zkušenost, horší práci už v životě dělat nemůžu. Bylo to tím prostředím, ta práce by mohla být 

krásná, ale přesně tam to čpělo nedůvěrou, podezřívavostí, očekáváním, že to bude zase blbě. Já byla tehdy naivní, 

něco z té naivity mám dodneška ( :-) ). Furt věřím, že v těch lidech je i něco jinýho. Fakt jsem o tom dodneška 

přesvědčená. Pak jsem našla jsem místo v Lublaňský (diagnostický ústav pro chlapce 15-18), tam by to už bylo na 

místo psychologa, a byl tam ředitel, který byl úžasný.  

 Zároveň se mi ozvali ale z Bohnic, kde jsem byla na čekačce, kde jsem nastoupila. Tam jsem teda 

fungovala, jak jsem fungovala, do toho jsem se učila samozřejmě diagnostiku a tohle všechno, ale do toho se mi 

tam furt line, že ty lidi to v sobě jako všecko maj, že to znamená pomoct jim jenom najít cestu. Pak jsem chvíli 

"lezla" po Bohnicích – akutní příjmový oddělení, gerontopsychiatrie, následná péče, závislosti (krásně to tam jde, 

PCA – musí se modifikovat, ale je to tam všude). Od závislostí jsem se pak dostala do ambulance (kus tam, kus 

tam). Po dětech, když jsem se vracela do praxe, jsem se zařídila tak, abych mohla dělat plně v ambulanci a povedlo 

se mi to. Dělám v ambulanci, dělám to, co mě baví, nikdo mi do toho nekecá, nezpochybňuje, že to takhle nejde, 

občas si nabiju pusu ( :-) ). Dělám děti, dospělé, dospívající, a u dětí nedělám těžký, nějaký vývojový, pervazivní 

poruchy...to nedělám, ale spíše neurotický, případně disharmonický vývoj osobnosti a podobně. Pojevy poruch 

chování. 

Kromě PCA, máte ještě nějaké jiné výcviky? 

 Velký ne, já odmítám teď investovat čas i peníze do velkýho výcviku, protože už jeden mám. Ale hrozně 

by se mi to líbilo to obohatit. Mám kurz v Kids Skills, což je vlastně na řešení orientovaná terapie aplikovaná na 

děti do takovýho celýho systému – hrozně pěkný to je, ale opět já to cedím všechno přes PCA. Neumím to dělat 

tak, jak to dělají ty systemici, na řešení orientovaní terapeuti... já jsem odkojená tímhle (PCA), občas si půjčuju 

nějaký myšlenky z Pesso-Boyden...ale já to nikdy nebudu dělat úplně komplet, protože mi to tam někde drhne. 

Určitě si pomáhám asi i systemikou a jejich způsoby práce, z KBT mám nějaké drobné prvky, které využívám. 
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Ale všechno, co dělám, má ten základ PCA. Takže je to tím jako šmrnclý. Používám to jako techniky, který si 

myslím, že v tý klinický práci mají svoje místo a jsou nezbytný a že bez nich bychom se nehnuli. Protože jinak 

PCA vychází z hodně velký vnitřní motivace, schopnosti člověka na sobě pracovat, mít na to sílu, a to lidi, který 

mají psychiatrický problémy v tom nejširším slova smyslu, mají méně, tam už je ten zádrhel.  

 

2. JEŠTĚ SE TROCHU VRÁTÍM K TOMU VSTUPU DO KLINIKY. DOKÁŽETE ŘÍCT, PROČ JSTE 

DO TOHO ŠLA, CO VÁS NA TOM UPOUTALO? 

 Já si myslím, že jsem prostě chtěla dělat s "těžšíma" případama. Že jsem prostě nechtěla dělat takový ty 

"obyčejný" lidi, takovýto "ňuchňání". A vlastně do teďka to vím... je dobrý takovýho člověka mít v péči, 

"odpočinout" si u něj, stačí tak jako ťuknout a ono to jde, dává to hezký pocit, že terapie dobře a snadno postupuje. 

Ale vlastně mám trochu dojem, že není pořádná práce. Říkám si, jako dobrý, ale tyhle lidi si můžou poradit, ale 

tyhle neví kudy kam, s noha dalšími psychology, nekliniky. Když už jsem se dala na to (na klinickou psychologii), 

tak jako chci dělat něco, co vidím smysluplné. 

Hrála možnost praktikovat psychoterapii roli při vstupu do kliniky? 

 Určitě, a zároveň si neumím představit a nesouhlasím s postojem mnohých klinických psychologů: „Já 

nedělám diagnostiku“. Myslím si, že to je prostě blbě. Ta diagnostika k tomu prostě patří, třeba právě proto 

abychom pochopili, o co v tom jde, o co ten člověk jakoby zakopává. Což neznamená dát nálepku, ale porozumět 

tomu. Takže jako jo určitě, ale obojí (terapie i diagnostika). Mě bavilo i to, že jsem se dostala i na to příjmový 

oddělení, ta diagnostika mě i jako bavila, protože je to taková detektivka. Zkoumat, co se to teda děje, ta 

psychologická diagnostika...můžeme jí dělat psychiatrickou formou, že hledám diagnózu, anebo já ji ráda dělám 

v kombinaci s tou fakt psychologickou, kdy kromě toho, že hledám správnou škatulku, abych to vykázala 

pojišťovně, což je moje jediná motivace (k dání označení z klasifikace nemocí), tak chci rozumět. A chci, aby 

rozuměl ten člověk, že se snažím pak po každým vyšetření, aby ten člověk dostal informaci, aby rozuměl, co se to 

v něm možná děje, pomoci mu to nahlídnout. A v tom to možná není PCA. 

Takže potom tu finální diagnózu pak nějak reflektujete klientovi? 

Většinou mu neříkám škatulku (název diagnózy), to až když se ptají. Ale je to rozhovor, já říkám: „Tady 

to vypadalo, že... máte dojem, že to sedí?“ A možná někdy i dohledáváme, jak věci spolu souvisí. Jestli jsou 

sociálně stažený, protože mají poruchu nálady, nebo jsou sociálně stažený, i když ji nemají. Z toho to pak vychází 

do cílů té terapie: „S čím jste spokojený, s čím jste nespokojený“. 

 

3. PROČ JSTE SE ROZHODLA PRO PCA? 

 Já jsem psala diplomovou práci, která byla hrozně nepovedená, to bylo celý blbě, ale ta otázka mě 

zajímala, a v tom to je. Jestli si lidi vybírají výcviky podle svý osobnosti. Jestli jsme tím vlastně už nějak 

předurčeni, že nám něco bude sedět, a já si dodneška myslím, že vlastně jo. Myslím si, že to souviselo s tím, proč 

jsem teď v ambulanci. Od malička totiž hrozně nemám ráda, když mi lidi do něčeho moc kecaj. A to PCA přesně 

jako není. Já jim nebudu říkat, jak to maj, já to prostě nevím. Vzešlo to z toho, že mě někdo někam strká. Nebo 

má někdo nějakou představu o mně a já jsem cítíla, že to je jako mylný, že je to jinak. Myslím, že proto mě to 

oslovilo...je to spíš jako snažit se pochopit společně, snažit se rozumět společně, a hledat cestu společně, ale já 

můžu dát nějaký obecný postřehy, mám nějaký vědomosti, zkušenosti...já to klientům přibližuju, že je to jako 

kdybychom šli po horách a jsem byla horský průvodce, nicméně jsem slepej horskej průvodce, takže já vím, jak 
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to na těch horách chodí, vím, co je bezpečný, co je nebezpečný, jak tam ty věci choděj, takže vím, jak se tam 

chovat, jak volit cestu, kde volit základní tábory a podobně, ale oni mi musejí ukazovat, protože já to nevidím, já 

je bez nich neprovedu. 

 

4. DOKÁŽETE ŘÍCT, CO PRO VÁS PCA ZNAMENÁ? 

 No obecně se říká...že lidi v PCA to mají jako součást svýho života, jako životní přístup. V něčem se to 

asi tak dá říct, protože já jako podobnej způsob někdy volím doma se svejma dětma, a nejsem ten diktátor. Když 

mám kapacitu (nejsem příliš unavená a zahlcená sama sebou), tak vidím, jak to jako funguje v životě, že to prostě 

jako dává smysl. Rozhodně tímhle způsobem funguju se spoustou lidí. A dává mi to smysl. Bylo pro mě úžasný 

projít tím sebezkušenostním výcvikem, protože mi to spoustu věcí ukázalo, že to jde jako jinak, než jsem sama 

zažila (dříve v dětsvtí, dospívání) a že to jde líp. 

Jak dobře jste zakotvená v pojmech teorie PCA – empatie, autenticita...? Jak s tím zacházíte? 

 Já PCA chápu jako nějakej základ, přístup, spíš než terapeutickej způsob. Protože když to začnu používat 

jako techniku, tak mi to přestane dávat smysl. A mně se na tom PCA líbí, že to můžu dělat…u každýho to vypadá 

úplně jinak...s někým jsem daleko víc ironická, s jiným jsem daleko víc pečující, s někým jsem provokující, na 

někoho občas zahartusím, na někoho jsem opravdu velmi reflektující. Mixuje se to podle toho člověka, podle toho, 

co já vnímám, že mu v tom průvodcovství může být co k čemu. Opravdu se snažím jenom mu pomáhat, aby se 

vydal na cestu, na kterou on chce se vydat. On mi řekne, kam chce dojít, já s ním ale konzultuju, jestli to vidím i 

já v rámci své zkušenosti smysluplný a třeba mu nabídnu zamyšlení: „Jako fakt? Jako je tohle opravdu to, co 

chcete?“. Ale většinou oni přicházejí se smysluplnýma...ale když přijdou s nějakýma ideálama, tak já jim řeknu: 

„No to by bylo krásný“, ale bavíme se o tom, že to je nádhernej vzdušnej zámek, je to ale nerealizovatelný, 

rozhodně ne teď. Že se o tom můžeme bavit, až dojde někam dál, ale tohle že je úplně odtržený od toho reálnýho 

života teď a tady. Příklad: šestnáctiletá holčina, příznakově by byla v okruhu deprese, já myslím, že žádnou depresi 

nemá, prostě obyčejně nasraná, tak prostě vzdoruje tou pasivitou, ona mi představuje, že bude mít farmu na Novým 

Zélandu...na tom s ní přece nemůžu pracovat, to je pitomost. Jdeme hledat v rámci reálnýho života, na čem bysme 

mohly dělat. Vsunu tam tohle ukotvení, to je moje práce horského průvodce říct: „Tam ne, to je blbost, tam prostě 

zahyneme oba dva, tam se nyní dostat nemůžeme.“. Hledám způsob s každým člověkem. A empatická... Já to 

dělám hodně intuitivně. Učebnicových empatických reakcí moc nemám. Nicméně bych řekla, že tu empatii mám 

na tom podkladě, anebo že jim to tam vyšlu ve smyslu tý parafráze „že ho dobře chápu, že jsme na stejným místě, 

že jsem porozuměla tomu, co říká“. Takový to tréninkový, co se v těch výcvicích dělá, tak myslím, že to říkám 

úplně jinak. 

Jakým způsobem vás ve výcviku „učili“ tyto principy? Sám vnímám, že se nedají dělat učebnicově. 

 Já myslím, že jako učili. Ono to ani jinak nejde, abysme to pochopili. Proto já jsem právě trochu skeptická, 

protože vlastně ani nevím, jestli dělám PCA. Já za sebe říkám, „mám výcvik v PCA“, ale jestli dělám PCA, já 

nevím, já totiž nevím, jak má PCA vypadat [smích]. Jako návod na to podle mě není. Pokud má vypadat jako ty 

učebnice, tak nedělám PCA. Já nejvíc těžím z tý autentičnosti, resp. kongruence, že prostě jsem pro ty lidi hodně 

čitelná. Chci bejt pro ně čitelná a v tom jsem ne-psychiatrická, ne-odborník...pro mě ta čitelnost je alfa-omegou 

celý spolupráce. A to mi přijde jako to nejdůležitější a přijde mi to jako to skvělý východisko PCA. Za nás to PCA 

bylo furt: „empatie, empatie, bezpodmínečné přijetí“ ...já je všecky beru, já jim všem rozumím, já je mám všecky 

hrozně ráda, a to nějak jde samo. Protože já v nich pořád vidím ten potenciál, ve všech lidech. Jak se to vezlo na 
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tý empatii...ono, jak máte ve výcviku cvičit kongruenci, to se blbě modeluje. Takže jako trénink empatickejch 

odpovědí se tam dobře modeluje. Teprve až v praxi jsem poznala, jak je to jako úžasnej nástroj [kongruence], jak 

ty lidi jako roztávají, když tady sedí s čitelným člověkem, a to, co si nedovolí říkat jinde, tak najednou oni si tady 

dovolí říkat, zvlášť třeba ty "úzkostňáci" [mile, láskyplně], ty jsou úžasný. Jak oni najednou si dovolí, že mají 

pocit, že se nějak mračím na ně. Já říkám „Aha“ [udiveně], a zkoumám, co se to ve mě děje, protože ne vždycky 

tomu i sama rozumím, a ráda jim to vyjádřím zpátky. A jak se jako odvažují...to je zároveň podle mě to léčivý pro 

ty klinický pacienty, protože oni to potřebují, učit se být v kontaktu sami se sebou a hledat kdo jsou. A oni pak 

můžou odložit spoustu těch jako příznaků, a když ne tak přijmout „tak já budu vždycky úzkostnější, ale už vím, 

co s tou svojí úzkostí udělat, už to nemusím jen tlumit. Už s tím můžu něco dělat, už vím, co se svojí vznětlivostí, 

labilitou...“. 

 

5. JAK SE PCA KONKRÉTNĚ PROJEVUJE VE VAŠÍ PRAXI? JAK SKRZE PCA VNÍMÁTE 

PSYCHOPATOLOGII, DIAGNOSTIKU – PSYCHIATRICKÉ OBLASTI? 

 Mně to nějak nevadí, vím, že se nad tím pozastavují lidi. Zdá se vám to neslučitelné? Mně to přijde úplně 

přirozený. Vnímám to jako součást práce.  

Například Rogers kritizoval zařazování klientů do kategorií. 

 Jo my jsme u Rogerse. Je fakt, že bohužel v českých podmínkách se furt zaměřujeme jen na Rogerse, ale 

i PCA má svůj vývoj, je jako trošku jinde. Manžel Daniely Rös Šiffelové, Willy Rös, pracuje se širokou klientelou, 

a oba ví o hodně o tom, kde je světové PCA. To je jako takovej tip, kdybyste víc chtěl vědět, jak je to tady, a co je 

ve světě. Když si dnes vezmete ty novější publikace, už se tam počítá s jinými termíny, nikdo se nebrání… je 

v němčině nebo angličtině kniha PCA, jak pracovat s jednotlivými diagnostickými okruhy, která mi přijde jako 

úžasná. To tady chybí úplně (pohled na jednotlivé psychiatrické potíže skrze PCA). Je to úplně normální tady 

pracovat takhle a přemýšlet i v těch diagnostických kategoriích. Teď se vrátím od vsuvky… 

Ve vztahu k té psychopatologii a diagnostice fungujete spíše v nastavení nebo jazyce medicíny? 

 Jasně že funguju v jazyce medicíny, protože píšu lékařskou zprávu. Když budu prodávat rohlíky, tak taky 

si nebudu se zákazníkem povídat jako jinak než prodavačka. Když to bude sousedka, tak jí prodám rohlíky, a pak 

tam vsunu klidně i osobní hovor. A tohle je vlastně stejný, já píšu lékařskou zprávu, v tom smyslu, že jsem 

zdravotnický pracovník tak lékařskou, a tím pádem abych se domluvila s ostatními zdravotníky, tak musím 

používat termíny, kterými se domluvíme. Podle mě není nic horšího než užívat speciální termíny, kterým ne každý 

rozumí. Třebajedna  kolegyně psychoanalytička píše do  závěru klinicko-psychologické zprávy určené pro 

psychiatra o období nezavršené separace-individuace, čert ví, co tím všechno myslí. Já jako tuším, co to je, ale ona 

evidentně za tím má spoustu dalších znalostí...já je nemám, proboha, já je nemám a odmítám zkoumat, co tím 

myslela. Takže použiju termíny obecný, který jsou psychologický a jsou ateoretický – napříč psychologií, 

psychiatrií. Ale to je jenom jazyk. A pacientovi, protože jsme tady, proto je to pacient, použiju vysvětlující jazyk, 

aby tomu rozuměl. A když chce zprávu, přečtěte si jí, ale „Prosím vás, když tady nebudete rozumět tomu, co tam 

píšu, tak se zeptejte mě, a nehledejte to na googlu“. Protože já vám to vysvětlím, co jsem tím myslela, ať z toho 

nejste zmatenej. A přeložím to do toho obyčejnýho lidskýho jazyka.  

Jestli to tedy chápu správně, toto je tedy to vsunutí toho PCA do kliniky? 

 Určitě toto, a pak v rámci toho diagnostickýho kontaktu, to nastavení je tam zase přesně vidět. Já tam 

nejsem proto, abych je hodnotila, plus, mínus, škatule, ale že tady jsme proto, abychom porozuměli. Abychom 
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porozuměli, v čem je teda ten problém, a mohli dobře zacílit tu naši spolupráci tu léčbu, aby to bylo k něčemu. 

Příklad: Rodiče přišli s tím, že holčička má nějaký potíže v plnění povinností. Kdysi měla diagnózu vývojový 

poruchy motorické funkce, dyspraxie, a že v podstatě selhává v tom plnění, jako, že je pomalá...houby s voctem 

na kyselo...dlouho jsme bohužel u tohoto zůstali a neudělala jsem vyšetření a byla to moje chyba. Měla to být 

součást standardní klinické práce – udělat vyšetření a zjistit, jestli to tak je, protože to byla diagnóza stará 6 let. V 

současný době tam žádná porucha motorické funkce není, v současné době je tam spíš náběh do nějaké poruchy 

chování než čeho jinýho. Protože ona nemá žádnou vnitřní motivaci něco dělat, podrobit se nějaký vnější autoritě 

a v podstatě k tomu má veliký odpor, je tam velikej individualismus, veliký zaměření na sebe. To nám úplně mění 

kontext léčby, protože já nebudu opečovávat, jak jí teda podpořit v tom, aby zvládala věci motoricky, ale budu 

naopak zvažovat, jak teda jí naregulovat autoritu/neautoritu, a jak si může teda už ve svým věku přebírat 

samostatnost, ale současně s tím i nějakou odpovědnost za sebe. A jsme úplně někde jinde v tom, na čem děláme. 

Takže tohle je pro mě práce té diagnostiky, a to zprostředkovávám těm lidem. Snažím se být korektní ve všech 

testech, abych je zadávala správně, ale určitě třeba u Wechslera daleko víc jsem nastavená na podporu, aby se u 

toho cítili dobře a podali co nejlepší výkon. Snažím se z nich vymáčknout to nejlepší, podporuji to, aby se 

nevzdávali. Já si to ale neumím představit, že bych to nedělala. Já si tedy říkám, dobrý, vím že dostane maximální 

podporu, takže jako s touto podporou podávají tyto výsledky, a tak i interpretuju ten výsledek, vím, že jsem to 

dělala. A že i při plné, milé podpoře, to asi lepší nebude. Takhle mi PCA leze do diagnostiky...snažím se být lidská, 

„Ty úkoly jsou někdy těžký“, vsunu tam takový to pochopení, „Tohle vás zaskočilo“ při tý komplexní figuře 

Reyovce, jako když to vybalím po těch 3 minutách. Pochopení, „Je to trochu podraz, tak to zkuste“. Protože to je 

trochu podraz (:-), klient při kopii není informován, že si to má pamatovat, pak je nečekaně vyzván, aby to kreslil 

z paměti), co si budem povídat… není to příjemná situace. Když zareagují úzkostí, tak se je snažím jako tímhle 

rozpustit. Dělám to tím stylem pochopení, přijetí i neznačkování, ano, je normální, že jste tím zaskočený, já to 

nebudu interpretovat jen z tohoto, že je zvýšeně úzkostný a lpí na dobrým výkonu. To si zinterpretuju, až když to 

budu mít napříč celým vyšetřením a budu to tam mít i v jiných metodách, tak si dovolím tomu dát i "nálepku". Ale 

jestli tak zareaguje párkrát v situaci, která je tomu přiměřená, tak to asi nebude tak významný. 

Vnímáte limity PCA? Kdy už to nejde použít? 

 Velmi. Jsou pacienti, u kterých to fakt nejde, anebo nejde udělat čistý. Myslím, že přístup jde všude, ale 

rozhodně v diagnosťáku nemůžu dělat čistý PCA. Musím přidat ty behaviorální metody – různé kontroly, povely 

– to tam musí být. Na závislostech – tam prostě režimová léčba patří. Ale já ji můžu podat velmi direktivně, 

nadřazeně apod. anebo „Tohle vám může pomoct, je to pro to a pro to“ a v rámci toho pochopit proč děláme 

tohleto, jaký to má smysl, zkusit se naladit na tu spolupráci, ale samozřejmě ta kontrola do režimové spolupráce 

prostě patří. Přestupky – to tam prostě patří – porušili jste pravidlo, musí za to následovat trest, úkol. Čisté PCA 

není samospasitelné, ale jsem přesvědčená, že je to nejlepší základ pro všecko, a že nad tím se dají stavět metody. 

Já můžu si vzít Kids Skills, práci s pískem, z KBT trénování (chodím s pacientem po Holešovicích trénovat pobyt 

v provozu). Já jsem tam ale jako člověk s ním, dělám to možná jinak než klasický KBT.  

Ve své aktuální praxi, vnímáte nějaké výzvy v aplikaci PCA? 

 V našem výcviku se moc nedělalo nic jako práce s rodinou. Nevím, jestli je to jako rozpracovaný nějak 

víc. České PCA má limity v tom, že nemá rozpracovaný přístupy k jednotlivým problematickým okruhům. Práce 

s rodinou – když to vyslovím, napadne nás systemika, liberecký přístup Chvála–Trapková. Zkusit přemýšlet nad 

tím, případně publikovat, jaká specifika by ta práce měla v PCA, jak se to teda dělá, co je funkční, co je nefunkční. 
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Proč to máme každý objevovat na svým písečku? Bylo by skvělý, kdyby se tady objevili lidi, který jsou schopný 

tohle dělat. Stejně tak to je práce, a to je něco, co se ve mě bije, s dospívajícími...když mají sebevražedné myšlenky, 

a kdy to mám už vynést z toho sezení, tam už najednou vystupuju z toho rozumějícího do toho kontrolního, a já 

jsem toho povinná... a samozřejmě je to určitá zrada...oni se mi svěří, oni mě znají jako tu, která jim rozumí a 

najednou já to musím říct rodičům, tohle musím říct. Tak je to taková výzva, jak to opracovat, abychom mohli dál 

v tom vztahu pokračovat, zatím se mi to daří, ale je to teda klouzání na velmi tenkém ledě. Jednou jsem to udělala 

velmi narychlo – tam šlo o deklarovaný sebevražedný myšlenky, a to prostě nemůžu odložit a opracovat, a strašně 

jsem se bála, jestli to náš vztah unese. Pozitivní na tom bylo, že my jsme měly už tak dobře vybudovaný, bezpečný 

vztah, a to jsme zase u PCA, že ona to unesla, že jsem to prostě udělala takhle. Pak mě maminka seřvala, jak to, 

že chodí do terapie a má sebevražedný myšlenky po takový době terapie, pak se mi omlouvala. Ale už to tam jako 

prostě jelo, že když na mě huláká maminka, tak jsem jí řekla, že chápu, že se zlobí, že má strach, a to už je zase to 

PCA, kdy já jí reflektuju prožívání a pomáhám jí tu situaci ustát. Ustát to…že nebudu brát něco jako hodně osobně, 

ale zkusím zůstat v napojení se na rámec toho druhého člověka, nevystoupit z toho rámce druhého člověka. 

Rozumět, proč se ten člověk teď takhle chová, a nenaskočit na to svoje...to je výzva. Jsem někdy osobně netýkavka. 

A v tom mi ale PCA hrozně pomáhá – odložit sebe, odložit to, že se mě nějakým způsobem dotýkají a první 

porozumět proč, jako zůstat u toho rozumějícího, se snahou porozumět. „Rozumějící“ v uvozovkách – já velmi 

často zcela přesně nevím, co se děje, nemusím nutně zcela přesně vědět, o čem přesně mluví – a v tom mi PCA 

taky pomáhá, stačí, když to bude aspoň trochu vědět klient, v tom mu pomáhám. Nemusím to vidět, nemusím být 

ten, který to ví. 

To zní, že to hodně osvobozuje tu práci. 

 Strašně...já jím to taky říkám. Že nevím, že jim pomůžu, že se o to můžu pokusit. A třeba dodám, aby to 

nebylo zúzkostňující, že by to mělo jít, „z toho dnešního rozhovoru to vypadá, že by to mělo jít“. Mám pocit, že 

to fakt osvobozuje a zároveň tím dávám zodpovědnost i tomu klientovi, pacientovi, že prostě rozhodně ho nebudu 

léčit jen já. To budeme dělat spolu. 

 

6. JAK SE VE VAŠÍ PRAXI PCA SNÁŠÍ SE ZDRAVOTNICTVÍM? 

 Na psychiatrických odděleních jsem byla trošku za idealistu. Spoustakrát jsem narazila na mnohem větší 

skepsi a já jsem snažila, jak to šlo, tak říct „nejde to tudy, tak znovu, někde to tam je“. Neoznačkovat „toto je 

psychotik, s tím se nehne“. V Holešovicích mám více psychiatrickou praxi, s dospělými, depresivní pacienti. Paní 

s bipolárkou, dlouhá deprese, nešlo to léky, ale prostě pohnula se. Jsou to mravenčí krůčky, jeden dopředu, jeden 

zpátky, jeden a půl dopředu. Tak si můžu říct „nemá to smysl, nechám to bejt“, ale ne. No někdy mě prostě považují 

za optimistu, švitořivýho optimistu (:-) ), ale já se s nima (těmi, co takto pochybují) moc nebavím. Teď už ne.…už 

s nima nejsem v přímém denním konfrontování, s tím jiným pohledem. Já chápu, ta psychiatrická práce je jiná, ale 

být na oddělení a být otrávená, že mi psychotik psychotí? Jako vždyť proto tam je. Nebo že mi nespolupracuje, že 

nechce léky…má to (pacient) v "popisu práce" v rámci svých potíží. 

Jak vypadá Váš aktuální kontakt se zdravotnictvím? 

 Převážně mě platí pojišťovny, takže to je ten největší kontakt. Pak občas přijde jinak...ta holčina s Novým 

Zélandem, psychiatra jí má taky v péči, a teď od ní jdou takový ty poznámky, a ty rodiče jsou tím samozřejmě 

vzatý, protože ti jsou samozřejmě taky v tom rodičovským, kontrolujícím, označujícím její chování. A teď já do 

toho vstupuju s tím "švitořícím optimismem" ( :-) ) a když oni řeknou, že je nemožné, tak já jim říkám „Je jí 16, 
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tak asi nějaké ty věci jsou přirozený, ano, má to trochu víc...“. Dávám tam nějaký to porozumění z toho klientčina 

rámce a snažím se ho zprostředkovat ven a ta konfrontace je to, že se to fakt děje tady a tam, jinde ne. Že tam to 

jede tím ze shora označujícím. Paní doktorka se divila, že dospívající se se mnou baví, tak já se nedivím, že s ní 

se nebaví, když je moc neposlouchá. Já bych se s ní taky nebavila, v šestnácti jako rozhodně ne. Mám tam 

konfrontaci [se zdravotnictvím] a někdy mě to tak trochu mrzí, protože mám dojem, že by to šlo dělat jinak. Chce 

to jen lidský přístup, stačí když tam bude sedět člověk a ne "odborník", bude tam sedět člověk! s odbornými 

znalostmi. Masivní rozlití psychoterapie – kdekdo to dělá bez znalosti psychopatologie, bez zkušenosti s klienty s 

vážnější psychopatologií – bez znalostí je můžu poškodit, nikdy nevím, kdo mi z ulice přijde. Já si pamatuju, že 

jako cvičného klienta v době výcviku, jsem měla takovýho chlápka a ten byl divnej, a já jsem prostě nevěděla, co 

mu je, podle mě byl psychotickej. Ale tehdy měl dostat tu informaci, že by to bylo ještě na něco, že to prostě teď 

jen terapie nespraví, že tam je potřeba to ještě zmapovat, podívat se, co to zažívá, jak se mu to děje.  

Takže vnímáte tu zdravotnickou zkušenost jako důležitý doplněk? 

 Myslím, že nějaká znalost by tam být určitě měla. Nemusím se tím zabývat, ale měli bychom vědět, 

protože tam takový člověk může přijít a když nevím, co se děje, těžko odhadnu vlastní kompetence, jestli s tím 

umím nebo ne. To je stejné jako když nebudu vědět, co je PAS a jak to vypadá, tak jak řeknu těm lidem „jděte do 

péče jinam, tohle já neumím, tohle nedělám, tím se nezabývám“, nejdřív to musím znát a pak říct „bacha, já nejsem 

ten správnej člověk“. A to si myslím, že v tom PCA je...možná...někdy to není bráno dost vážně, ta stránka 

osobních kompetencí…že to, když budu taková a taková, tak pomůžu všem. Tak jsem to při výcviku v podstatě 

slyšela, ty limity tam nebyly podle mě dost řečeny. Kontraindikace PCA nebyly dost probrány...a ty prostě, 

myslím, jsou. Jako že přístup ano, ale ne jako čisté PCA. Je kontraindikace být čistý PCA pro některé lidi, že jim 

tím prostě neprospěju. Když tady budu mít člověka s narcistní poruchou osobnosti, tak mu neprospěju, že mu budu 

jenom reflektovat, jenom budu empatická, jak ho ti druzí nedoceňujou, ono mu to nepomůže. Budu potřebovat 

mnohem víc udělat i ten autentickej přístup v rámci přijetí atd., ale zároveň budu potřebovat ho kotvit v realitě, 

daleko víc a tak dále. 

Máte pocit, že PCA samo o sobě nestačí? 

  

7. VNÍMÁTE NĚJAKÉ HLUBŠÍ DOPADY PCA NA VÁŠ ŽIVOT? 

 Přemýšlím, zatím mě napadají ty negativní, jak mi to zkomplikovalo život [smích]. Ono je to ruku v ruce. 

Ono to možná zkomplikovalo život ostatních se mnou. Pro mě je osobně dležitý v životě si uvědomovat, že lidi 

nevnímají a neprožívají tak jako já. Když je nějaká situace, tak už  koukám...profesní deformace ( :-) )...tak se 

dívám, proč ten druhý to má takhle. A narážím na to, že ti druzí to tak nedělají a není to pro ně přirozené snažit se 

i druhému rozumět. Takže to je jeden dopad. Přínosem je, že já pak daleko víc rozumím a myslím, že díky tomu 

třeba moje manželství vypadá, jak vypadá. Že prostě naplníme ten náš slib, že budeme spolu do konce života. Jsme 

schopný pak překlenout ty problémy, že možná z mých dětí vyrostou docela slušný děti, i když já jsem velmi 

prudká povaha. (Vsuvka k PCA – myslím, že u každýho člověka bude vypadat jinak, já fakt nejsem člověk, který 

vydrží sedět a fakt říkam „hmm“, já jim do toho prostě žvanit budu, jsem prostě prudká a dynamická povaha :-) ). 

Ale ten dopad...prostě si to nějak řekneme, že vlastně jsou zvyklý [děti] ode mě, někdy i sami říct, co se to v nich 

děje, i když jsou poměrně malý, tak bych řekla, že velmi hezky se v sobě umí orientovat.  

Měla jste někdy pochyby o PCA? 

 No jasně. Měla jsem období, kdy jsem si říkala, že jsem si udělal úplně pitomej výcvik, kterej je úplně na 
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nic. Nic neumím, protože mě nenaučili ty techniky, který ty jiný maj a teď by věděli, co mají dělat! Kdy jsem si 

říkala, že to je hrozný a samozřejmě se to různě vrací, že nic neumím. Ale to už nesouvisí s PCA, ale spíš s 

profesními pochybnostmi :-). 

Co Vás nakonec podpoří v tom, že je to to správné? 

 No musím se bavit s dalšími lidmi, kteří to tak mají taky. Zatelefonuju si s kolegyní a řekneme si, že ona 

má úplně stejný pocit, že nic neumí a teď ona velmi autenticky povídá „ty že nic neumíš, vždyť já se od tebe 

učím!“, „no, hmm, já se učím od tebe“. Najednou si řekneme, že je to nějaká jen etapa, pocit a zjistíme, že toho 

máme nad hlavu, jsme utahaný a že za to PCA vlastně nemůže. Ale takovej ten nedostatek metod nebo přístupů, 

že to v PCA není rozpracovaně tady snadno dostupný, to pociťuju. Někdy je mi to líto. Já pak jdu na výcvik 

vycházející z na řešení orientovaný terapie, což úplně něco jinýho, a samozřejmě tím jako načuchnu, a vlastně mi 

to pak vadí, protože mě to tak jako odklání od toho mýho základu. Teď už jsem se... já jsem vlastně ze školy 

vylezla v 2004, takže jsem v praxi nějakých 15 let, po škole po výcviku, a můžu říct, že teprve poslední rok, dva 

se v tom začínám víc orientovat a jsem v tom zakotvená. Že začínám jako zjišťovat, že můžu jít na tenhle výcvik 

a ustojím to tam, budu si to dělat po svým a rovnou hlásím, „Já jsem PCA, tak mě berte tak jako že to bude asi 

trochu jiný“. Když se hlásím, rovnou se ptám, jestli jim to nevadí, že toto mám a jestli si s tím jsou schopni poradit 

na tom kurzu, aby mě tam neválcovali. Většinou jako „jo, jasně“.  

Byla pro Vás formující nějaká literatura? 

 Malý princ [smích]. Toho miluju. Je jich víc. Formující literatura je, že čím jsem dýl v praxi, tím méně 

čtu odbornou literaturu, já jí čtu hodně, potřebuju jí číst, ale dřív jsem byla schopná nečíst beletrii, protože přece 

chci číst tu odbornou. Mě zajímá dívat se pod pokličku všem jinejm a inspirovat se, rozumět tomu z jinýho pohledu, 

ALE daleko víc teď čtu beletrii, protože tam to je. Všecko to tam je. (pohled na život, myšlení lidí, prožívání) A 

kolikrát daleko líp než v tý odborný. 

 

8. CHTĚLA BYSTE JEŠTĚ DOPLNIT NĚCO, CO NEZAZNĚLO? 

 Ještě k těm pochybnostem...hodně pomáhá supervize. Fakt, v tu chvíli jít na supervizi... k PCAkovi! 

Rozhodně chodím k PCAkovi. A za druhé, jednou za dva roky fakt jet na tu konferenci PCA, nevynechat jí. Já 

jsem jí jednou vynechala a bylo to blbě. Udělat si ten čas a jet, protože to obrovsky oživí tu smysluplnost, a to že 

je to zakotvený, je to funkční, dělá to spousta lidí, daří se jim v tom, a inspirují mě, jak třeba těžkosti, který mám, 

zvládnout. A je zajímavý, že když jsem tam letos byla, tak mě tam ten jeden příspěvek tak jako sednul, že mi ty 

moje současný těžkosti a otázky přesně zodpověděl. Prostě fungujou tyhlety věci. Že ten svět přihraje přesně to, 

co potřebujeme. Nepotřebujeme radu zvenčí, stačí jenom se otevřít a ono to přijde. 

 

9. MĚLA BYSTE NĚJAKÉ DOPORUČENÍ PRO LIDI, CO JDOU DO KLINICKÉ SFÉRY? 

 Ať si rozmyslí, proč to chtějí dělat, jak to chtějí dělat, aby jim to dávalo smysl v jejich rámci...aby to 

nezkoušeli dělat jako podle něčeho, ale rozuměli, co a jak dělaj a proč to dělaj. A když už to dělají, ať to dělají 

poctivě…ne pro peníze, ale aby je to bavilo. Myslím, že tohle fakt musí bavit, a když to nebaví, tak je to jako 

hodně blbě a je to z té práce znát. 
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RESPONDENT 2 

 

1. NA ZAČÁTEK BY MĚ ZAJÍMALO NĚCO O VAŠÍ PRAXI?  

 Fokus je velká organizace, která je převážně sociální, v sociální sféře. Začínala tak, že v 90. letech vytáhla 

lidi s psychotickou zkušeností z Bohnic a souběžně s tím sociálním začala ta zdravotnická – denní sanatorium. 

Začali běžet psychoterapeutické programy na pojišťovnu. Sociální část se zatím hodně rozrostla, přes 100 lidí – 

CDZka, komunitních týmu, terenních týmu a sociálních firem. To denní sanatorium zůstalo jako jediné 

zdravotnické. Jsem tu od roku 2001, takže jsem ještě zažila ty časy, kdy tu byl komunitní program, který se 

orientoval...dnes by se to nazývalo Centrum denních aktivit a pracovalo se. Každý den se vařilo, byla společná 

komunita ráno a společně se chodilo na terapeutické programy, a pak oběd. Tento způsob práce se vytrácel, protože 

klienti se měnili, ten typ klientů, kteří jsou chroničtí, dlouhodobý, SMI (serious mental illness), tak jich je teď 

méně. Zůstávají nyní spíše ve své komunitě, aby se nehnali z Letňan sem, tady sice mají komunitu, ale ta je 

patologická, chorá. Chceme, aby zůstávali v té své komunitě, kde mohou čerpat ty zdroje, takže to denní 

sanatorium se odklání skutečně více k psychoterapeutickému, ty programy jsou specifičtější, kladou vyšší nároky 

na klienta, vyžadují nějakou práci s vnitřním světem. Měli jsme program, který byl velmi velmi nízkoprahový, co 

se týká té vnitřní kapacity pracovat s nějakými…s něčím svým…a těch už je teď hodně málo. Teď jsme tedy 

hlavně psychoterapeutické zařízení, které má sice psychiatrickou ambulanci, psychologickou ambulanci, ale 

převážně jsme psychoterapeuti. 

Jak jste se dostala k této práci? 

 Když jsem ještě dělala ještě předatestační přípravu, tak jsem pracovala na Slovensku v Pezinku, což je 

ekvivalent Bohnic pro Bratislavu, a tam jsem začala pracovat s lidmi, kteří měli psychotickou zkušenost. Na 

konferenci v Jáchymově, sociální psychiatrie, jsem viděla lidi z Fokusu a jejich práce se mi hrozně líbila. Tak když 

jsem přišla do Prahy, tak jsem tu začala pracovat. 

Specializujete se na nějakou konkrétní skupinu v rámci Fokusu? 

 Ne. K nám přichází klienti, když to nazveme diagnosticky, tak jsou to jakoby lidi, kteří mají psychotickou 

zkušenost, s poruchami nálad, buď psychotičtí nebo s psychotickými zkušenostmi, nebo s poruchami osobnosti. 

Ale převážně, hodně se zvýšila míra lidí, kteří jsou diagnostikovatelní jako poruchy osobnosti. Jako s nějakou 

křehkou částí, která jim znemožňuje vydržet ve vztazích a udržet vztahovou rovinu nebo pracovně-vztahovou 

rovinu, v tom selhávají. Myslím, že když to na to podíváme jako spektrum – v Praze jsou sanatoria, ekvivalenty 

Fokusu, Eset a Ondřejov – ti mají širší spektrum, myslím, že mám podobné klienty. Pak jsou ty sanatoria jako 

Palata, Břehovka a ti mají lehčí klienty.  

Jak si vysvětlujete, že se zvýšil počet lidí s poruchami osobnosti? 

 Společenské změny, výchova, diagnostika. Myslím, že hodně z těch lidí by bylo a jsou diagnostikovaní 

jako schizofrenní okruh, nebo poruchy nálady, jako že oni mají ty diagnózy, ale když se na to podíváme 

etiologicky, tak to není o tom, že ti lidé jsou tak křehcí. Já si to představuju tak, že jsou lidé, kteří mají jakoby 

"čistou schizofrenii", mají jakoby nějakou psychotickou ataku, a potom se vracejí a v tom období jsou schopni 

fungovat relativně dobře. Vztahy zvládají dobře a nerozpadají se, ale lidé, kteří jsou křehcí osobnostně se mohou 

propadnou do psychotické, ale jsou vlastně tak křehoučcí, že ty vztahy dobře nezvládají, dostávají se do konfliktů, 

obrací to ven nebo proti sobě. A proč to tak je…myslím si, že v minulosti bylo mnoho z nich diagnostikovaných 

jako velké psychiatrické okruhy, ale dnes se na to dívá jemněji. A souvisí to s nějakým společenským přechodem, 
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změna pravidel, ne-pravidel. 

Je práce s náročnou klientelou to, co vás nalákalo do práce v klinice? 

 Ano, zjišťuju, že nějak mi to přijde, že když je nějaká takováto práce, znamená to být v kontaktu s lidmi, 

že skutečně to mají těžké, zažívají v životě strašné věci a že to dává smysl. Jednak mi to přijde vždy jako 

objevování, že…to tak debilně zní…ale vlastně jako že objevujeme ten svět, který oni tam mají. Ten je velmi 

zajímavý. Lidé, kteří to mají podobně jako já, ten neurotický, tak je to takové jako jasné no.  

Jste v tom spokojená? 

 Ano, a myslím, že druhá věc je, že já mám PCA, mnoho lidí tu má PCA, ale potom jsou tu lidi, kteří mají 

gestalt, analýzu, expresivní terapie. To, jak pracujeme...dobře se shodneme, a to je velká výhoda, tým je tu velkou 

výhodou práce ve Fokusu. Ta podpora týmu, společné smýšlení, které úplně nebazíruje na té diagnostice jako na 

psychiatrii. Ale vlastně i psychiatričky, se kterými tu pracujeme, mají velký cit pro člověka jako individualitu. To 

je velký důvod, proč tu pracuji. 

 

2. PROČ JSTE SE ROZHODLA PRO PCA? 

 Když jsem dělala výcvik, to bylo v roce 1998, to bylo na Slovensku. Tam toho moc nebylo, byly tam 

nějaké dynamické, a v Čechách byly nějaké, jako SUR. Asi myslím si, že to určující bylo, že jsem se s ním setkala 

na škole a že mi to přišlo, a stále se k tomu vracím, že nějak mi to umožňuje být v kontaktu s tím člověkem. 

Myslím, že kdybych byla v analýze, byla bych brilantní analytička, dokázala bych vymyslet interpretace, protože 

to je to zábavné, ale nevím, jestli bych mohla být s tím člověkem, že bych uletěla. Já myslím, že bych uletěla na 

tom. Na těch konstruktech. Ale moje představa je, že bych byla tak "úžasná", že bych byla úplně mimo.  

Co pro vás znamená ten kontakt? 

 Být v kontaktu je, že vnímám toho člověk tak, jak mi to předkládá, a nějak jsem s ním jako opravdická, 

tak jak jsem já, že nemám ty...mám samozřejmě nějakou zkušenost, nebo mám nějakou klinickou zkušenost, ale 

že vlastně, bude to znít jako klišé, ale s těmi lidmi, kteří vypráví svůj příběh, který je často zamotaný, hrůzostrašný, 

že s nimi můžu být bez nějakých zástěrek, masek, nebo s minimem masek (každý máme nějaké masky), ale s 

minimem těch masek. To, jak to vnímám a cítím, jim mohu nabídnout, a to je nějak jako čisté. Někdy je to 

samozřejmě lákavé, když se to nehýbe, tak jsem jako netrpělivá, takže dokážu jako dělat nějaké vlny, protože už 

to nevydržím, ale někdy je i to dobré, protože je to fakt opravdické. Ale někdy se dám taky strhnout těmi 

interpretacemi, že si odputujeme na té interpretační vlně, že si to jako vysvětlím. Ten obraz mi nějak pokračuje, 

ale v nějakém momentě já to vidím na těch lidech, že jsem se od nich odpojila a sama si tam něco pletu, a oni 

zůstávají tady. Když jim to [interpretaci] povím, tak oni mi vůbec nerozumějí, a můžu mít pravdu, můžu to vidět 

tak, jak to je…ale vlastně oni to vnímají. Myslím, že to pomáhající je skutečně to, když dokážu s těmi lidmi být a 

nabídnu jim něco, co si sice myslím, že je dobré, ale nabídnu jim to s tou pravdivostí „aha já si myslím, že toto je 

dobře, a můžete to odmítnou s tím, že je to úplná blbost“ ale zůstávám s ním v kontaktu. 

Jak klienti reagují na tu opravdovost? 

 Velmi dobře, myslím si, že obzvlášť lidé s křehkou osobností, je to to jediné, co je pomáhající. Myslím, 

že velmi citlivě na to reagují lidé, kteří jsou hraniční, to je to, co oni fakt vychytávají a když začnou se cítit něco 

nekomfortně, a třeba ani nemusím rozumět tomu proč to tak je, tak oni vlastně vychytávají dokonce i jen ten pocit 

a vlastně pro ně to znamená nějaké nebezpečí, takže po tom jdou. Falešnost. 

Je potřeba hlídat si opravdovost v každý moment? 
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 Ne úplně v každém. Nevím, jestli hlídat. Důležité momenty byly ty, kdy to bylo opravdové. Nejde být 

opravdová celou dobu, je to skutečně náročné. Jsou momenty, kdy pro vás je to tak pomalé, nebo ten klient se 

uzavře v sobě a to čekání, kdy on si to sám nějak sumíruje, je pro mě tak strašně, že v duchu už "přestavuju 

nábytek", jakože mě to odlákává, odcházím. Přistihnu se, že jsem někde jinde, a musím se jakoby vrátit. Ale když 

se dějí ty momenty [opravdovosti], tak jsme opravdu napojení a můžeme být spolu. To jsou ty momenty změny. 

Vraťme se trochu na povrch. PCA pro vás byl první výcvik? Máte ještě nějaký? Jak si stojí společně? 

 Ano. Mám ještě výcvik v Open Dialogue, co dělá Narativ v Brně. Pak mám ještě PCA s páry a rodinami, 

takový krátký, v Anglii. Moje povaha je taková, že jsem ve školní třídě taková jako zlobivá, že vlastně když to 

nemůžu vydržet, a to se mi děje, když něco dlouho trvá nebo když něčemu nerozumím, nebo se mi tam nechce 

být, tak prostě se mi těžko je, tak jdu do takového zlobivého modu. A to se mi stává na přednáškách a na výcvicích, 

když s těmi lidmi s nějak nesednu, tak jdu do toho. A v tom Open Dialogu jsem měla pocit, že se to děje, že po 

dlouhou dobu jsem nedostávala to, co jsem chtěla. Já jsem si představovala, že to bude o něčem jiném, a ono to 

bylo o něčem. Dlouhou dobu jsem v tom výcviku byla nespokojená, takže jsem nemohla, těžko se mi přijímaly ty 

principy jejich práce, jsou sice velmi podobné PCA (být s tím člověkem, mluvit o tom co ten člověk přináší a tak), 

ale současně jsou tam nějaké techniky, které mi přišly jako strašně pomalé. Náš lektor byl hodně takový filosofický 

a pro mě to filosofování je takové nesnesitelné, takže ten výcvik v Open Dialogu byl někdy nesnesitelný, ale potom 

jsem si zase našla polohu, když jsem byla s těma lidmi, se kterými jsem měla ten výcvik, a to bylo fajn. Myslím, 

že to není o tom výcviku, ale spíše o mě. Nějak jsem si to sama uzavřela, že jsem dost stará na to, že se nemusím 

prostě přinutit, znásilňovat se, nějak tak to asi mám. 

Odnesla jste si něco z Open Dialog výcviku? 

 Jo, určitě. Je to práce s rodinami. Je to finský způsob práce s rodinami, jdou do terénu, vstupují do té 

rodiny, pracuje se krizově, kdy ten člověk blázní. Mají velmi dobré výsledky tam, moc se jim to nepodařilo 

implantovat nikde jinde, ale vlastně ty principy jsou pro mě, pro práci s rodinou. PCA moc práci s rodinou nemá, 

existují různé modality, jak pracovat s rodinou. To, co OD přináší je taky být v kontaktu s těmi členy rodiny a 

nehrát si na nic. To je společné a s tím se ztotožňuju. A když takto pracuju s rodinami, páry, to je to, co funguje. 

To je pro mě největší hit – pracovat s rodinami a páry. 

Dá se nějak přiblížit, jak vypadá práce s rodinami v PCA? V čem je to PCA? 

 Nevím, jestli je to PCA, ale to, jak to děláme my...má to dva body. Jednak jsem s těmi lidmi, když mluví 

ten jeden člověk z té rodiny/páru, vypráví ten svůj příběh, můžu ho sledovat empaticky, tak jako v individuálu. A 

můžu to vlastně střídat, a to je nějaký princip, který pomáhá, to se dá přenést od Rogerse. A mě přijde, že mě tam 

potom chybělo, že když sleduju buď jednoho nebo druhého, tak já ještě sleduju to, co tam probíhá mezi nimi. 

Někdy se vlastně jako by objeví výstupy z toho, jak oni tam fungují mezi sebou, nějaký vzorec, který se tam objeví. 

Třeba jeden druhého neposlouchají, jako by stáli na barikádách a každý si bojuje to svoje, a to nějak oslovím, že 

to tam vidím a nabídnu jim to, že se mi to jako zdá. Vytáhnu empaticky to, co je mezi nimi, a oni to můžou vidět, 

nějak se k tomu vztáhnout, můžou to samozřejmě odmítnout, ale nějak to můžou vidět, že nějak se v tom matlají.  

Jak dlouho trvá výcvik? 

 Dva týdny, paráda. Je to takový nadstavbový, ale oni jsou fakt velmi fajn, je to sice dělané tak více do 

autistického. Přijde mi to velmi fajn, protože mi to dodalo odvahu pracovat s rodinami. Asi musí být člověk 

aktivnější, když tam bylo pět lidí, tak do toho musíme vstupovat víc. 

Pracujete v terapeutickém páru? 
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 Když s rodinou, tak v páru. 

 

3. CO PRO VÁS ZNAMENÁ PCA? 

 Je to nějaký ideál hlavně. Je to ideál, který je trošku jakoby zbožštělý, myslím, že kdyby Rogers žil, tak 

by mnoho věcí dělal jinak. To, co popisuje je v jiné době, tak to bylo o něčem jiném, ten svět. On reagoval na to 

bylo a vůči tomu se nějak vymezoval. Je to ideál, jak věci dělat.  

Co vnímáte, že by Rogers dělal jinak? 

 Já myslím, že dneska ta striktnost společnosti, co se smí a co se nesmí, je mnohem volnější. To, co on 

popisuje jako přijímající chování v rodinách, to dneska je horší standard toho, jak to má fungovat v rodině. Ten 

model rodiny byl úplně jiný než dnes. Dneska to, např. co se nazývá Nevýchova, to myslím, že ještě daleko 

předběhlo Rogerse. Myslím, že by na to reagoval jinak.  

To, co pro mě PCA nejvíc znamená je být ukotvená v sobě. Ta opravdovost. To je to, co si z toho nejvíc 

beru. Temperamentně nevím…být trpělivá, čekající, kdy ten klient něco...to fakt nevydržím, když by dlouho mlčel, 

myslím, že s naší klientelou to ani není zdravé. 

Co z Rogersových teorií vnímáte, že už je opuštěné? Je Rogers v PCA dnes živý? Je PCA něco jiného? 

 Myslím, že je to něco jiného. Samozřejmě se to vyvíjelo. Já nevím, já se v teorií úplně slabá, ale to, co si 

myslím, že je univerzální, co je důležité, je ten vztah, a to je něco k čemu se všechny školy přiklonily. Je to dneska 

běžné pro všechny školy. Dokonce i pro KBT. To, co je důležité, je ten vztah a my jsme tím nástrojem. Že to je, 

že jsou školy, které používají nějaké techniky a mají to strukturované, a více pracují na nějaké teoretické bázi 

(přenos, protipřenos). Techniky, které pomáhají zvládnout těžkou situaci, to je fajn. Prostě nějaké konstrukty, které 

mi pomohou nějak fungovat s klientem, ale když já nezvládám nějakou oblast, tak mě to nepustí dále, ať mám 

jakoukoli techniku. 

Odnesla jste si z výcviku nějaké PCA nástroje, nebo je to jen ten rámec? 

 No, je to takové technické. Asi ano. Někdy se k tomu uchyluju, když klientovi nerozumím. Někdy se 

stává, že čekám, on mluví a já mu pořád nerozumím, a když se doptávám, tak mi to nepomáhá, někdy ten obraz se 

neprojasňuje. Někdy ten klient potřebuje dopovědět něco, tak tehdy to empatické reflektování je nástroj, který 

používám. Jako fakt reflektuju, nejdu ani tak po obsahu, ale technicky po těch větách, snažím se, abych mu 

umožnila dopovědět ten příběh. Nebo nechám ticho, to je taky nástroj. 

Promítlo se PCA do vašeho terapeutického jazyka? Užíváte pojmy PCA? 

 No jasně. Já nevím, co jsou pojmy PCA, ale takovéto "je to pro vás v pořádku, když budeme končit?".  

To vám dal kontakt s PCA, nebo je to spíš vaše? 

 Já myslím, že to mi dal PCA, něco z toho jsem si vybrala. Já jsem si vybrala nějaké, které používám. 

 

4. JAK SE PCA PROJEVUJE VE VAŠÍ KLINICKÉ PRAXI? 

 U většiny klientů netuším, jakou mají diagnózu. Ano píšu ji, musím ji vykazovat, ale když přijdou, tak já 

fakt nevím, můžu tušit, protože oni mají mnoho diagnóz, tři čtyři, které bych jim klidně dala. Ale není to vůbec 

důležité. Ale nějakou jim musím dát. 

Děláte diagnostiku? 

 Zaplaťpámbů už dlouho ne. Už dlouho jsem to nemusela dělat, protože tu máme lidi, kteří jsou v 

předatestační přípravě a ti ji dělají. Dělala jsem jí, neměla jsem to ráda, je to strašný opruz, zabere to hrozně času. 
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Ještě co ta diagnostika, to je ještě docela zábavné, protože to je takové objevování, jako já tam tomu člověku 

dávám nějaký materiál, on s tím něco dělá, něco dostávám zpět, to je zábavné, taková hra. Ale potom to psaní je 

strašné. Ale máme psychologické semináře, takže tam se účastním zprostředkovaně těch vyšetření, výsledky se 

probírají. 

Jde do diagnostiky dostat PCA přístup? 

 Já myslím, že to je o nějaké slušnosti, decent. Ale tam [v diagnostice] klientovi nedávám na výběr, tam 

prostě chci, aby něco udělal, tam to není o tom, že si může vybrat. Takže to je úplně jiný přístup, to je úplně jiná 

role. Já si ale celkem užívám, vlastně když nedělám velkou diagnostiku, ale dělám příjmové vyšetření. Tam ten 

rozhovor je strukturovaný, já se ptám na nějaké věci chci, aby mi ten člověk odpovídal a vedu ho nějak tím 

rozhovorem v tom smyslu, že on mi vypráví ten příběh, ale já se doptávám, tak se vždycky shodneme, že si to 

člověk může užít, jelikož se může ptát, jako fakt se můžu zeptat, když jsem zvědavá. To v terapii většinou nedělám, 

v terapii se neptám, když jsem zvědavá. Anebo když tomu nerozumím, tak se zeptám, ale není tak že „a tohle bych 

ještě potřebovala vědět, to je zajímavé“, to nedělám. Když to je pro moji potřebu. Když je to v tom vyšetření, tam 

si můžu dovolit, můžu být velmi jasná, velmi striktní, můžu mu povídat, jak to je. To je úplně jiná role. Může to 

být stále slušné, nemusí to být zneužívající. Diagnostika nemusí být zneužívající, může být napomáhající. To, o 

co se snažíme, když diagnostikujeme lidi u nás, aby to k něčemu bylo. Ne, že z toho vypadne jen F63, nebo F20.0, 

ale že to zhodnotí nějakou jeho schopnost, ty dobré stránky, na co on reaguje, a ty v kterých je slabý a na čem by 

mohl pracovat, a to mu nabídnout. Myslím, že to pro někoho může být velmi nápomocné.  

Kde je v terapii hranice opravdovosti? 

 To je z výcviku. Byla jsem na kurzu práce s traumatem. Lektor byl psychiatr a lektorka terénní pracovnice, 

která měla zkušenost s hlasy. Měla psychotické zážitky a pracuje jako peer a hrozně pěkně o tom mluvili. On tam 

popisoval, že vlastně pracuje s hlasy jako s entitami (u lidí, kteří mají aktivně hlasy a léči se nebo se neléči). On 

se svými klienty…jak to nazval…je s nimi „blízko, ale není s nimi intimně“. A to strašně pěkný rozdíl, je s nimi 

v blízkém vztahu a sdílí nějaké věci, které jsou blízké, jak se má, jak se cítí, ale neříká jim o tom, co doma zase se 

ženou a co měl k snídani. To jsou intimní věci, a to je to rozdělení. Když je ta moje zvědavost to, co už jako by 

nepatří do toho vztahu a já bych se to jen chtěla dozvědět, nesouvisí to s tím, co se mu děje, tak je to víc moje 

potřeba než jeho. Ale je to něco, co není pomáhající. Nemusím povídat úplně všechno, co mám na jazyku, jako 

nemusím být bezhraniční, a to je strašně důležité vědět.  

Dal vám PCA nějaký návod, jak se vztahovat k patologii, duševních poruchám? Jak se k nim stavíte? 

 Existují vlastně teorie PCA (Margaret Warner), ale asi mi to přijde...když se na to podívám takhle: 

Patologie jako že současně neexistuje, ale i existuje. Je velmi důležité říct „toto už není normální“, ale z toho 

hlediska, že jako normy statistické, je to bludné, toto skutečně většina lidí to nevidí, nevnímá a je potřeba to 

klientovi říct takto. Když je klient zmatený je potřeba jasně podržet hranici, ale současně neříkat „toto není 

normální, takže to musíme vyhodit, prostě to zničit“. Každý z nás má nějaká křehká místa, nenormální místa, 

klientovi říkám, že každý máme nějaké praskliny v sobě, každý z nás to má, jednu, dvě, tři a můžem o nich vědět. 

A někdy když je to velká prasklina, tak pod tlakem se prostě rozprskneme. A to je ta patologie, ale je to vlastně 

naše součást. Možná jsme přežili nějaké hrozné trauma díky tomu…díky tomu jsme tací, jací jsme. Mnoho lidí 

vnímá tu psychiatrickou recovery jako „ano, nezvládám, mám hlasy“…ale já nejsem jen ta schizofrenie, já jsem 

ještě otec, pracovník, kamarád. Je to jen jedno z... Ano jsou věci, které jsou normální, ne že všechno je relativní a 

všechno je ok, to není pravda. Když někdo spáchá sebevraždu, může to být srozumitelné, akceptovatelné nějak, 
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ale současně to může skutečně být něco, co by ten člověk neudělal, kdyby nebyl nemocný. Neznamená to jako, že 

ho nechám. Takový ten vtip: „hm hm“ a on skočí. To PCA je nějak o tom, že toho člověka podpoříme a jsme s 

ním v těch strašných věcech a neříkáme „ne tohle mi neříkejte, to je patologické, tohle tu nebudeme rozebírat, to 

zničíme, potlačíme a tak“. Nemůže s tím nic dělat, ale je schopný to reflektovat, být vystaven těm hrozným věcem, 

dívat se na ně, protože ta aktualizační tendence mu pomůže tu zkušenost integrovat. Někdy je otázka, jak kvalitní 

ten život je, můžeme se nad tím zamýšlet. Když se ten člověk rozhodne nebrat léky a bude prostě psychotit, bláznit, 

tak je to dobrý ten život? Není to dobrý? Ale pokud není zbaven svéprávnosti, stále je to jeho život a má na něj 

právo i takto, i když se ničí. 

Dalo vám PCA nějaké konkrétní způsoby práce s těmi konkrétními diagnostickými okruhy? 

 Ne, se všemi se pracuje stejně. Já věřím tomu, že neexistují diagnózy, se kterými PCA pracuje líp, existují 

určité druhy, typy lidí, kterým vyhovuje PCA...a někomu vyhovuje KBT a může mít cokoli. PCA je pro něj jen to 

povídání, anebo je pomalé. Nebo potřebuje analýzu, z různých důvodů prostě, někomu to sedne. Nevěřím moc v 

empirické výzkumy (popletené pojmy s dojmami :) evidence based treatment). Četla jsem článek – oni porovnávali 

DSM–IV do jaké míry dva lidé se stejnou diagnózou mají stejné symptomy, že je tam 50% pravděpodobnost, že 

dva lidé s tou stejnou diagnózou nemusí mít ani jeden společný symptom. A tím pádem terapie zaměřené na 

diagnózu, doporučené, tak je to blbost. Dva lidé, kteří nemají nic společné mají tu stejnou treatment, to je blbost. 

 

5. CO POVAŽUJETE ZA SILNÉ STRÁNKY PCA? 

 Netlačí na pilu, na výkon. Přijetí takového, jaký jsem, akceptace, protože prostě většina psychických 

poruch nezmizí, ani když projdeme nějakou intenzivní terapií, tak proto je to o akceptaci. Ale samozřejmě ta 

opravdovost. A vztah...že člověk může být ve vztahu.  

 

6. VNÍMÁTE NĚJAKÉ LIMITY? JE PRO VÁS NĚCO VÝZVA? 

 Například to s tou rodinou. Hledám si tam tu svou rovinu. Nemám se tam o co opřít. To bylo 

takové...zkusila jsem i výcvik v Motole, a odešla jsem odtamtaď, protože jsem to nedávala. Prostě mě to nebavilo, 

bylo to moc teoretické. Vlastně ta pozadí, ty teorie, které jsem si měla nastudovat, abych byla dobrý terapeut a mít 

ty konstrukty, stavět si je tam, to mě tak otravovalo, že jsem si řekla, že mi to nedává smysl. Takže v tom rodinném 

se tak hledám, to mi tam nějak chybí. Ale možná je to nějaká chiméra, že možná už nikdy nenajdu ten způsob, 

který bude takový „takto to budu dělat, to je nejlepší“, nikdo pro mě takový nevymyslí, protože už jsem dost stará 

na to, abych to někomu sežrala i s navijákem. Už mám celkem dost zkušeností, asi si musím něco vymyslet sama, 

že už to je tak, že už neexistuje univerzální pravda. Tak to je takové nepříjemné, ale možná to tak je...ale bylo by 

fajn, že pokud existuje něco, s čím se lépe pracuje, pro někoho, kdo začíná, má se o co opřít, dá mu to tu důvěru v 

sebe.  

A to u té práce s rodinou nepociťujete, že se dá takto něčeho chytit? 

 Ne. Možná pár prvků toho kurzu z Anglie. Ale hledám si tak nějak něco svoje. 

Setkala jste se s klientem, u něhož PCA nešlo použít? 

 Často. Odcházejí...tihle lidé. Mně to přijde takové prázdné. Ti lidé přijdou k psychologovi, čekají, že jim 

dá ty rady, že jim poví, jak to teda dělat, a já jim nic takového nedám, řeknu jim, že to vlastně nevím, jak by to 

mělo být. A potom já neumím moc pracovat s lidmi, kteří jsou destruktivní, v tom smyslu… ve vazbě, osobnostně 

destruktivní. To jsou lidi, kteří vás naserou, a tak to mají v životě. Strašně lidi vytáčejí a dostávají se do té bludné...a 
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jsou takto vztahově destruktivní a je to jejich problém vydržet v tom vztahu. To nedávám. A tam rozumím, že ta 

struktura pro ně může být mnohem srozumitelnější. To [PCA] může být jako úskalí pro lidi, kteří jsou bezhraniční, 

obviňují lidi, že jim je zle, tak tam, když přejdu do takového volného vztahu... Ale nevím. 

Je ještě kromě již zmíněných, nějaká skupina lidí/situace, kde byste nešla do použití PCA? 

 No lidi, kteří tu terapii vlastně nechtějí, tak udělám psychologické poradenství. Já jim poradím. Měla jsem 

tu slečnu, která chtěla, abych ji řekla, že to udělala dobře, já jsem jí to řekla a ona odešla spokojená. Tam není 

smysl, abych jí něco říkala, možná bych jí i tím ublížila. A určité bych nemohla pracovat s lidmi, kteří jsou 

násilníci, to vím, to je můj limit, já bych je nemohla přijímat. A s nějakými nacisty, kteří jsou aktivně v nějakém 

hate-hnutí. 

 

7. JAK SE U VÁS PCA SNÁŠÍ S TÍM MEDICÍNSKÝM MODELEM, JAK FUNGUJE ZDRAVOTNICTVÍ 

(DIAGNOSTIKA, KLIENT-PACIENT)? JAK MOC VÁM ZDRAVOTNICKÁ PRAXE ZASAHUJE DO 

VAŠÍ PRÁCE? 

 Moc ne. Nějaká pravidla jsou fajn. Je to nějaká daň za to...klienti vědí, že budou mít nějaký záznam, že 

budou mít diagnózu...a je to daň za to, že to za ně zaplatí pojišťovna. Přijde mi to tak ale čisté. Oni to vědí, že 

budou mít diagnózu, nebo s ní přicházejí. A nemusí to tak chtít, ale musí jít pak někam jinam na cash. 

Ve vaší praxi se tedy ten psychiatrický způsob uvažování nepotkává až tolik s PCA? 

 My jsem fakt psychoterapeutické zařízení. Naše psychiatričky jsou psychoterapeutky a velmi osvícené. 

Máme jednu, která je psychoterapeutka, a jedná která není, ale je osvícená v tom, má to takové jasnější s těmi 

lidmi. Hovoří s nimi o těch diagnózách, mluví o tom, že léky jsou fajn, ale vlastně dokáže akceptovat, když lidi 

řeknou „ne“. To ne každý psychiatr dělá, ale myslím, že je důležité, aby ten člověk měl možnost volby. Pokud 

není v ochranné léčbě nebo tak. 

Jak jste vnímala psychiatrický přístup při práci v léčebně na Slovensku? 

 Tam to byl jasný střet. Tam to byla hierarchizace, nemocniční...já bych kvůli tomu nikdy nešla do 

nemocnice, do psychologické ambulance kvůli tomu, protože tam je ta diagnostika. Ale to nemocniční je o té 

hierarchii, tam člověk je jako v armádě, je tam jen malý prostor uhnout. Může uhnout, ale je velmi jasný ten jeho 

píseček. 

Je tam prostor pro PCA? 

 Je. V té psychoterapii. Psychoterapie nikoho nezajímala v té době, takže já jsem si mohla dělat, co jsem 

chtěla, to bylo úplně jedno. Psychiatry nezajímala psychoterapie v té době. Myslím, že se to zlepšilo, doufám. Ale 

myslím, že ten zdravotnický systém nepočítá s pacientem jako s partnerem. A někdy to vlastně ani nejde. Debata 

v psychiatrickém Neklidě, o chování personálu v Bohnicích. Je to dvojaké, je fajn, když má člověk možnost volby 

výběru, ale někdy si myslím, že ta choroba mu sebere tu volbu. Že jí ztratí tou chorobou a může ohrožovat sebe i 

druhé a tehdy je těžké rozhodnout, tak ho necháme na pospas anebo fakt zakročíme a fyzicky ho přikurtujeme 

anebo zaklekneme, aby nevyskočil z okna. V těchto krizových situacích tam moc volba není. V krizových situacích 

pro PCA moc prostor není. Když je válka, tak se neptáme, kdo by tak chtěl jít na frontu. Když je krize potřebujeme 

zasáhnout, ale když pomine, tak by se měly vrátit kompetence tomu klientovi. A tak se i bavíme s těmi klienty. 

Tak to funguje v rodině, když je krize, rodina zmobilizuje síly, převezme všechny kompetence klienta, což je fajn 

v momentě, kdy blázní, je to dobré, že rodina začne fungovat. Ale potom, když přestane, rodina už ty kompetence 

nevrátí, a tam to začne skřípat. On je funkční, ale rodina má z toho strach.  
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Když k vám přicházejí lidé se smýšlením „pacienta“, jak s tím pracujete? 

 Psychoterapie může mít různé úrovně. Může být velmi vysoká, kdy ten člověk je schopný vnitřní práce, 

že nahlíží sebe, jak tam má ty škatulky, podívá se, popřesouvá a odchází lépe zorganizovaný. A potom jsou lidé, 

kteří na toto nikdy nedosáhnou nebo nemají zájem, nemají kapacitu, schopnosti, a tam očekávat toto je nesmysl. 

Tam ta psychoterapie je o tom velmi bazálně podporovat, a to nemyslím jen preterapeuticky, prostě jak se mají. 

Tam je to prostě o tom být s tím člověkem, jak se má, jak to zvládá s tou dcerou ve škole, jak to je v té práci. 

Někdy je to velmi těžké toto akceptovat…toto je jediné, co s ním můžu dělat. To je strašně těžké… A je to to 

nejlepší, myslím, že to je pro něj důležitý, že má kam přijít. Chodí si sem pro nějaký kontakt, chodí si, protože je 

paní doktorka vidí, že jsou v pořádku, je to pro ně jistota. A je to OK. Je důležité mít ty klienty nakombinované, 

nemít jen takovéto lidi. Samozřejmě každý máme ambice, jak prozkoumávat ten vnitřní prostor, jak s nimi půjdeme 

tou cestou. Ale tady je ta cesta velmi jednoduchá, tam chodíme jen po dvorečku. 

Je i to pro vás PCA? 

 Ano! To je nejvíc PCA. Tam musím nejvíc pracovat na sobě, protože fakt držet se tam, kde je ten klient. 

 

8. MÁ PCA HLUBŠÍ DOPAD NA VÁŠ ŽIVOT I MIMO PRAXI? 

 Nějak jsem se vždycky snažila držet si… to, jak vystupuju v práci je jedna role, to, jak vystupuju doma 

je něco jiného. A snažím se to držet oddělené, abych doma nedělala terapii, protože prostě to je falešné. To, co 

zasáhlo to, jak funguju doma, je, když se mi něco děje, jsem naštvaná, zoufalá, vyděšená, tak ten nástroj použiju 

na sebe. Že se podívám do sebe a snažím si to tam nějak uspořádat, abych tomu nějak rozuměla, a v tom mi to 

pomáhá. 

Sama sobě si položíte terapeutickou otázku? 

 Ano, hledám ten důvod, proč se to děje a jdu do té hloubky. Když najdu tu odpověď, ty emoce se promění, 

rozumím tomu, proč jsem úzkostná, proč je mi blbě a potom už s tím něco můžu dělat, že mi to dává vlastně 

kompetenci. 

Byla pro vás zásadní nějaká zkušenost z PCA výcviku?  

 Myslím, že to, co mi pomohlo, bylo přijmout sebe. Nějak nahlédnout sebe, že jsem taková obyčejná, že 

nejsem nijak výjimečná. Myslím, že to šlo nějak s výcvikem a potom to nějak dozrálo. 

Co vás podporuje vytrvat v PCA? 

 Je to jediné, co znám. Vím, že takto to dělám, jsem v tom…cítím se v tom v pohodě, cítím se v tom pevná. 

Supervize samozřejmě, ani nemusí být PCA, oni jsou si všechny podobné, v konečném důsledku pracují všechny 

školy se vztahem. A občas, když si přečtu nebo poslechnu nějaké přednášky, tak mi dodá pocit, že je to dobré. 

Zapochybovala jste někdy o přístupu? 

 Když se to s klientem nehýbalo, tak jsem měla pochybnosti „ježíšíkriste měla jsem dělat něco jiného“, 

„je to to správné?“, „neměla bych dělat víc“, „nemělo by se to hýbat víc“ a to mi napadá často. Ale právě to PCA 

mi pomůže „zklidni se, je to o klientovi ne o tobě“. Mě se často stává, že v té naléhavosti se to v té terapii nehýbe, 

já jsem zoufalá, bezmocná a ty emoce tam tak plavou jako v polívce. Tak se často na ně nachytím a začnu si je 

jakoby rozvíjet, ale v ten moment ztratím kontakt se sebou, necítím se usazená a když se to stane, tak to, co mi 

fakt pomůže je odsunout ty nějaké přebytky a vrátit se zpět k tomu, jak tu sedím. A to je fakt velká úleva. A jakmile 

tam nemám to svoje, o to víc můžu být s tím klientem, být s ním plně. 

Jak klientovi reflektujete tento proces? 
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 Někdy to řeknu. Někdy se ho ptám „tak jaké to je?“. Fakt to chci vědět u klienta, který je jako osobnostně 

křehký a nedostali jsme se přes fázi, že mi důvěřuje. A tehdy se ptám „jak vám v tom je, je to lepší, když do vás 

pumpuju, ptám se, zajímám se, tahám ho, anebo je to lepší, když nechám prostor“ a bavím se o tom. Podle těch 

osobností. Nemusím předstírat omnipotenci, já jako fakt nevím. A někdy to, že můžu být v tom „nevím“ (to je z 

OD), že můžu být v té nejistotě. Ta nejistota je velká, já nevím, jak to dopadne, neumím to predikovat, neumím to 

zařídit, je to obrovská nejistota, která vyvolává úzkost. A oni jsou v tom ještě víc, protože v tom žijí celou dobu. 

To, že to můžu říct a nezblázním se, můžu v tom být, nevykopnu je, je nějak důležité. 

Tak to musí být dost osvobozující pro práci... 

 Ano, když se to podaří. 

 

9. BYLA PRO VÁS NĚJAK FORMUJÍCÍ NĚJAKÁ LITERATURA O PCA? 

 Ne, já si pamatuju, jak jsem se těšila, že tu teorii všechnu zapomenu. Já si pamatuju takové ty samizdatově 

vytištěné podmínky, Rogersův první traktát. Bylo to šíleně přeložené, ale mě to přijde velmi blbuvzdorné, je tam 

všechno vlastně. 

 

10. CO BYSTE DOPORUČILA PRO VSTUP DO KLINIKY? 

 Trpělivost. Přijde mi to zajímavé, krásné. 

 

 

RESPONDENT 3 

 

1. MĚ BY NA ZAČÁTEK ZAJÍMALO NĚCO O VAŠEM ZÁZEMÍ – ČEMU SE VĚNUJETE, ZDA SE 

SPECIALIZUJETE NA NĚJAKOU KONKRÉTNÍ SKUPINU? 

 Co se týče klinice práce, tady ve Fokusu té klinické práce dělám už minimum, tady už jsem hlavně v 

manažerské pozici. Víc jí dělám na psychosomatické klinice a tam mám lidi s obtížemi psychosomatickými, i lidi, 

kteří patří do toho ranku psychotických obtíží. 

Jak dlouho pracujete jako klinický psycholog? 

 Od roku 2002, 17 let. 

Kromě přístupu zaměřeného na člověka máte ještě nějaké další výcviky? 

 Úplně jako v rozsahu plnohodnotnýho psychoterapeutickýho výcviku ne. Mám takový roční kurz v 

přístupu, který se jmenuje Otevřený dialog, který je vlastně pro práci s rodinou a se sociální sítí člověka. Dialogický 

přístup. 

Jak se dobře se PCA doplňuje s Otevřeným dialogem? 

 Myslím, že se to dobře doplňuje. Pro mě to byla vlastně nějaká možnost, jak rozšířit ty principy, který 

využívám v PCA, právě při práci s rodinou, nebo širším okolím toho člověka, což třeba u lidí, kteří jsou zasaženi 

nějakým psychotickým onemocněním, je často nutné zavzít do toho procesu i další lidi. 

 

2. PROČ JSTE SI ZVOLIL PROFESI KLINICKÉHO PSYCHOLOGA? 

[Smích] To je příběh, který má osobní rozměry. Určitě bylo nějaký období, kdy jsem docela hledal, co 
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chci dělat, nebyla to úplně přímá cesta. Já jsem se na vysokou školu hlásil a nastupoval ještě za minulého režimu 

a tehdy takový školy jako filosofická fakulta nebyly úplně lákavý, takže jsem původně studoval MatFyz. Pak 

vlastně jsem ale zjistil, že mě to nějak nenaplňuje, tak jsem přes různý hledání přišel na tenhle obor. Souviselo to 

s tím, že jsem tehdy nějak dobrovolnicky působil u Apolináře ve Středisku pro mládež a rodinnou terapii. Jsem 

tam dělal s kamarádama, těma mladejma lidma. Vlastně mě ta práce s lidma začala bavit, takže jsem se rozhodl 

pro studium psychologie a vlastně už od začátku jsem vlastně šel studovat psychologii s tím, že chci dělat hlavně 

psychoterapii. A kamarádi některý už byli ve výcvicích, takže to bylo inspirativní. Takže já jsem současně s tím, 

jak jsem šel na psychologii, jsem rovnou nastoupil do výcviku, tehdy to nějak bylo možný, i tím, že mi bylo o pár 

let víc, tak mě tam vzali. 

Dokážete říct, co bylo inspirativní na té psychoterapii? 

 Tak jednak jsem zjistil, že mě baví pracovat s lidma, být u toho, když nějakým způsobem se otvírají, 

zrajou, rostou. A že mi to nějakým způsobem jde. 

Je to něco, co aktuálně zažíváte ve své psychoterapeutické praxi? Nebo se to proměnilo? 

 Je to něco, co zažívám. Je to ta nejdůležitější motivace po mojí práci. 

 

3. PROČ JSTE SE ROZHODL PRO PCA VÝCVIK? 

 Bylo to ze dvou důvodů. Jeden byl zcela pragmatický, že byli ochotný, mě tam tehdy vzít, na rozdíl od 

jiných. A druhý byl ten, že je mi to určitě osobně velmi blízký, nechávat věci růst a podporovat je ve vlastním 

růstu. A ne třeba je usměrňovat někam a vymýšlet, kam by se kdo měl rozvíjet.  

 

4. KDYŽ MÁTE ZA SEBOU TU VÝCVIKOVOU ZKUŠENOST, PRAXI V TOMTO PŘÍSTUPU, 

DOKÁŽETE ŘÍCT, CO PRO VÁS PCA ZNAMENÁ? 

 Tak je to určitě něco, co je součást nějaký mí životní filosofie, nějak to jako rezonuje s mojí životní 

filosofií, s mým přístupem ke světu, k životu. Takže to není jenom jako metoda práce, ale asi to rezonuje s tím, 

jak se snažím v životě fungovat. 

Promítl se jazyk PCA do vašeho jazyka, fungování? 

 Do toho osobního...tam myslím, že se to tak jako potkává s tím mým osobním nastavením. A do toho 

profesního ano, a myslím, že do něj hodně proniklo to, že léta jsem vlastně tady fungoval, pak i vedl tým, kde byli 

kolegové, kteří měli různé výcviky. Většinou buď humanitního nebo psychodynamickýho zaměření, a to byla 

velmi obohacující zkušenost, a zároveň ten jazyk, kterej používám nějak je obohacenej jejich přístupama, jejich 

pohledem. Nepochybně jo, některý věci se snáz pojmenují slovama z jiných přístupů, a zrovna tak asi výcvik v 

integrativní supervizi, kde přece jenom je ten background širší a využívá se i jiných přístupů. A to je možná další 

obohacení k tomu základu. (supervizní výcvik mám dokončený, nemám hotové zkoušky, ale supervizi dělám). 

Jaké jsou odlišnosti integrativního přístupu od PCA? 

 Myslím, že ten integrativní přístup je nějaký rámec, ve kterém si člověk hledá svoji parketu. Nepochybně 

je to hodně blízký PCA, tak ono taky, supervize v PCA je něco jiného než PCA terapie. Přece jenom supervize 

jako činnost je trochu jiná a určitě je tam společné to základní, že cílem je růst toho člověka se kterým pracujete. 

V terapii je to jednoznačný. V supervizi je konečným cílem prospěch klienta, což samozřejmě většinou vede k 

rozvoji toho terapeuta, nebo pracovníka, který s tím klientem pracuje. Ale může být chvíle, kdy je to nějak potřeba 

řešit jinak. Ve chvíli, kdy by ten pracovník neměl náhled na to, co dělá, jak třeba ubližuje klientovi, tak člověk 
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musí vystoupit a hledat jiné řešení, někdy i nějaké direktivní. Zrovna tak jako je tam určitě víc prostoru na edukaci, 

to zvlášť k té výcvikové supervizi taky patří, takže je to trochu jiný proces než terapie, ale je nesenej stejnejma 

principama. 

 

5. JAK SE PCA PROJEVUJE VE VAŠÍ KLINICKÉ PRAXI? 

 Přemýšlím, jak to popsat. Podle mě ten přístup, jak pracuju s klientama, je hodně založen na PCA. Je 

pravda, že když dělám výcvikovou terapii, tak se snažím ty principy tam tak jako uplatňovat striktněji. Ten rozdíl 

je v tom, že v klasické terapeutické práci občas, když se mi objevuje nějaká zajímavá interpretace, která mě už 

napadá poněkolikáté, tak ji tomu člověku nabídnu. Někdy můžu taky komentovat proces, což se taky v tom 

klasickým PCA nedělá. Ten terapeutický proces nebo proces se skupinou. Ale jsou to spíš takový drobný 

odlišnosti. Jinak to je ale tak, že vytvářím prostor, kam ten člověk přináší, co má pocit, že tam potřebuje přinýst a 

když se to daří, může se tam cítit bezpečně, přijímaně, a může tam prozkoumávat víc sám sebe. Je to prostor, ve 

kterým se může lépe stávat sám sebou, když použiju trochu Rogersových slov. 

Dalo by se popsat, jak konkrétně vytváříte ten prostor? 

 Tím, jak tam s tím klientem jsem, tím, že se ho snažím přijímat a podporovat takovým způsobem, aby to 

byl schopnej vnímat. Snažím se mu dávat najevo, tak jak vnímám jeho hodnotu jako lidský bytosti a jeho potenciál 

k rozvoji. 

Promítlo se PCA do vašeho vztahu k duševnímu onemocnění, psychopatologii? Jak se k ní stavíte, 

vysvětlujete si ji? 

 Upřímně řečeno, já moc ve smyslu diagnostiky, tomu moc neholduju, přesto že jsem v tý klinický oblasti 

a lidi buď přicházej anebo jim nějakou diagnózu dát musím, aby tu léčbu pojišťovna platila, tak je to pro mě nějaká 

škatulka, která je napsaná v počítači a ten počítač ji generuje pojišťovně, a dál mě většinou ta diagnóza nezajímá. 

Na druhou stranu to třeba je specifikum té práce a v tom je trochu podobná ta práce s lidma s psychotickou 

zkušeností a lidma s psychosomatickýma problémama, že obě tyto skupiny nemají moc přístup ke svému 

prožívání. K tomu, co jim děje, k emocím. Tak tam bych pak dokázal říct, že třeba v nějaké fázi jim i nabízím 

možnost toho, co se v člověku může odehrávat v různých situacích, a snažíme se vlastně přes ty nějaký nabídky, 

pokud se jich chytnou, dopátrat k tomu, jestli se takovýhle emoce u nich objevují a tak. Je to fakt často tak, že ty 

lidi tam ty emoce přinesou, protože jsou pro ně někde hodně daleko. Určitě mám nějakou představu klientů, kterým 

volně říkám „hraniční“, některý z nich nemaj diagnózu hraniční PO, ale mají nějaký rysy tomu podobný, u nich 

vím, že se nějaký věci v tý terapii mohou odehrávat, že ten terapeutickej vztah může bejt hodně náročnej. To je 

tak jako všechno, to je moje nějaká příprava na to, co se může dít a v některých fázích uklidňování se, přestože se 

dějí nějaký náročný a divoký věci, tak to k tomu patří, není to, že bych s tou diagnózou nějak víc pracoval. 

Pomohl vám výcvik v tom, že vám dal nějaké postupy, návody, jak pracovat, vztahovat se k těm konkrétním 

duševním onemocněním? 

 Já bych řek, že mi pomohl spíš v tom, že mi dal důvěru, že ten základ toho PCA funguje. A zároveň 

nějaký prostor hledat nějaké způsoby, v různých situacích a vzhledem k různým lidem s různýma diagnózama, 

které mohou pomoct. Spíš mi to dalo základ, abych se těma diagnózama tolik nezabejval. 

Jsou nějaké situace, kdy diagnostiku musíte dělat?  

 Diagnostiku klasickou už dost let nedělám. Dělával jsem jí. Možná mi to i v nějakých chvílích přišlo 

zajímavý a bavilo mě to, akorát pak musím říct, že povětšinou mi to až tolik k ničemu nebylo, krom nějakejch 
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případů – odhalení organicity, kde je pak třeba postupovat jinak. Takže dneska psychodiagnostiku, pokud možno, 

přenechávám kolegům, který ji dělaj. Vlastně pouze v případě, že mi někdo přijde do terapie, kdo neprojde příjmem 

v tom zařízení...protože většinou jak tady [ve Fokusu] tak na psychosomatický klinice je nějakej přijmovej postup, 

kde se ta diagnostika odehraje...tak nějakou diagnostiku samozřejmě udělat musím, ale je to prostě na základě 

klinickýho rozhovoru. Není to, že bych nějak k tomu využíval testový metody a je to upřímně řečeno, abych naplnil 

to, co je potřeba pro pojišťovnu, aby ten člověk pro tu pojišťovnu měl nějakou relevantní diagnózu, která odpovídá 

na jednu stranu tomu jeho stavu, na druhou stranu tomu, že čerpá psychoterapii.  

Objevuje se PCA v diagnostice? Dá se to tam uplatnit? 

 Jak to dělám dneska...pro toho člověka je to vlastně úvodní terapeutickej rozhovor, kterej je holt 

vykázanej jako cílený vyšetření s nějakým závěrem, ale on to nějak speciálně nepozná, krom toho, že prostě je to 

nějaký první sezení, který je ale vždycky nějak specifický. Ten člověk povídá trochu víc o tom, s čím přichází a 

tak. A možná, že se tam trošku doptám na nějaký ty věci, který potřebuju vědět, typu adresy a rodnýho čísla apod. 

A možná ještě pár otázek, pokud je tam nějaká anamnéza psychiatrická. V dobách, kdy jsem dělal klasickou 

diagnostiku, to je trochu složitější, dokonce myslím, že ten diagnostickej vztah je jinej než pracovní vztah v terapii. 

Jsem přesvědčenej, že nelze dělat diagnostiku člověka, kterýho už v terapii mám, protože ty metody by házely 

podivný výsledky. Ty odpovědi jsou normovaný na to, že ten člověk má určitou míru nedůvěry apod. Pak když to 

tam není splněno, tak to vychází někde úplně jinde. Párkrát se mi stalo, že člověka, kterýho jsem diagnostikoval, 

jsem pak vzal do dlouhodobý terapie, a to se dalo. Myslím, že jestli jsem v něčem to PCA při tý diagnostice 

uplatnil, tak pak ve způsobu, jakým jsem s tím člověkem ty výsledky probíral. Kdy teda – to už je dneska víc 

standard, byť ne všude – dostávali lidi vždycky ode mě výsledky do ruky, a zároveň jsme si dali vždycky půl 

hodiny na to, abychom o tom mluvili, aby to pro ně bylo nějak celkově podpůrný, pokud možno.  

Jak vlastně vypadá vaše terapie? 

 Hodně různě, závisí to na tom, s kým ta terapie je. Takhle...vedeme rozhovor s lidma, jsou lidi, který 

hodně mluvěj, jsou lidi, který mluvěj málo, jsou lidi, který mluvěj o svejch hodně niternejch věcech, jsou lidi, 

který je maj zpracovaný tak jako hodně filosoficky, existenciálně, jsou lidi, kde se víc pohybujeme v tom emočním 

poli, víc se bavíme o vztazích...vlastně to nedokážu moc popsat...prostě sedíme a povídáme, někdy víc, někdy míň. 

Občas ještě – to je moje specifikum – pracuju v rámci skupin i individuálně s poezií. Jsou lidi, který věci píšou, 

tak třeba nosej texty, který napsali mezi sezeníma a bavíme se o nich. Ne že bychom je rozebírali, interpretovali, 

spíš se bavíme o nějakých prožitcích, který jsou v tom obsažený. To je pár lidí, který mají o tenhle styl práce 

zájem. 

Co je vlastně na poetoterapii léčivé? 

 Pro mě je tam několik důležitých rozměrů. Jednak poezie prostě nejde tvořit bez toho, aniž bych byl v 

kontaktu s tím, co se ve mně děje, se svým prožíváním, takže je to cesta k prožívání. Zároveň psát poezii znamená 

dát tomu nějakou formu, to znamená, že je tam nějaká spolupráce, poměřování, vstupuje do toho jak ta složka 

prožívání, tak ta složka racionální, která to zpracovává, což je podle mě velmi důležitý pro zdravě fungujícího 

člověka, aby tyhlety dvě složky spolu dobrým způsobem spolupracovaly a vytvářely dobrý tvary. To je jedna věc. 

Druhá věc je, že jakákoli tvůrčí činnost vlastně člověka nakonec může vést k tomu, že se tvůrčím způsobem ujme 

vlastního života, což bych taky pojmenoval, že je taky možná jeden z cílů psychoterapie obecně. Další věc je, že 

poezie má svůj nějakej existenciální rozměr, že prostě za poezií si člověk nějakým způsobem stojí, že to, co tam 

napíše, nějakým způsobem naplňuje. Dělal jsem výcvik v PCA, ale ten existenciální pohled mi byl vždycky taky 
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nějak blízkej, takže pokud se skrz tu poezii do té terapie nějak dostávám, tak je to také práce, která mě těší. 

Dokážete říct, jak se kombinuje poetoterapie s PCA? 

 Pro mě je to PCA ten základní rámec, v kterým pak můžu dělat různý věci, a důsledkem je, že ať pracuju 

s poezií, nebo když s kolegy vedeme jiné, expresivně zaměřené skupiny, tak vlastně jde o ten prožitek, který se 

odehrává u tý tvorby a není to zaměřené na produkt, interpretaci, odhalování, ale vlastně na to být se sebou, moci 

něco prožít, srovnat si skrze to ty věci v sobě. Někdy je to tak, že lidi mají už věci hodně propovídaný v terapiích 

a potřebují trošku jiný kanál, a poezie, přestože pracuje se slovy, tak je neverbální umění v tom smyslu, že s těmi 

slovy dělá něco jinýho, než když normálně verbalizujeme. Je to přístup k jinýmu kanálu. Jsou pro mě důležitý i 

další přístupy, který nedělám, ale tím, jak pracuju v týmech, tak to má tu výhodu, že můžu člověka buď přeposlat 

do individuálu, nebo může jít někam na skupinu, kde třeba může víc pracovat s tělem. To je rozhodně důležitý a 

v těch řečech to můžeme ztrácet, v čistě verbální psychoterapii to můžeme ztrácet, takže pak je možný poslat toho 

člověka na nějakej program ještě, kde se mu dostane kontaktu s tím tělem. 

Vnímáte, že PCA terapii je spíše verbálního rázu? 

 Myslím, že se tam může stát, že na to tělesný se možná zapomíná. Tam je zajímavý, jak Rogers vlastně 

popisuje, jak práce s tělesným kontaktem byla pro něj náročná, vždycky v tom hodně váhal, takže spíš to popisuje 

jako ojedinělý případy, když třeba někoho obejmul, a jak vlastně jeho dcera už v tom byla mnohem svobodnější a 

vnučka ještě víc. Takže nějakým způsobem se to snažím mít v patrnosti. Ale zároveň běžně na těch sezeních pro 

tu práci s tělem zas takovej prostor není. Někdy zajímavý vliv na to může mít tady pes [v průběhu rozhovoru byl 

přítomen terapeutův pes], kterýho občas mám na terapii, kterej sice nemá výcvik v canisterapii, ale je docela 

šikovnej, a tuhle rovinu [tělesnou] tam nějak dokáže vnášet, protože lidi se s ním rádi mazlej a on se rád mazlí. A 

najednou ten člověk nesedí na židli, ale sedí se psem na zemi, a jsme úplně v jiný poloze a tu terapii to může 

posunout. 

Vnímáte nějaké limity PCA? 

 Tohleto [tělesná rovina] je určitě nějaký pomezí, o kterým je dobrý vědět, a vědět, jak třeba ten přístup 

rozšířit. Další pomezí, na které jsem narážel, bylo tam, kde jsme se dotkli Otevřenýho dialogu, to znamená tam, 

kde je potřeba pracovat nejenom s tím člověkem, ale v nějakým širším kontextu rodiny a dalšího okolí. A pak 

vlastně moje otázka úplně dlouhodobá bez úplně jasný odpovědi dodnes... tím, že pracuju s lidma procházejícíma 

psychotickou zkušeností… jestli když vlastně Rogers vychází z toho, že u každýho člověka existuje ta aktualizační 

tendence, který je potřeba dát prostor v tý terapii, aby se mohla uplatnit...jestli je možný, že u někoho prostě ta 

aktualizační tendence selhává nebo se dokonce obrací proti němu. V nějaký metafoře...existují autoimunitní 

onemocnění, který vznikají tím, že procesy, který jsou normálně úzdravný a záchovný, se najednou zvrhnou a 

působí více škody než užitku. Nemám to úplně jasně rozhodnutý, protože se pohybuju mezi lidma, který tuhle 

zkušenost maj. Tak vím, že některý považujou v zásadě za pozitivní – a hodně se o tom hádaj s psychiatry [smích] 

– že nechtěj bejt léčený, nebo jen minimálně takovým jako velmi rázným způsobem. Chtějí mít možnost tím 

procesem v nějakým bezpečným prostředí projít a věří v tom, že vede k dobrým koncům, a rozhodně, minimálně 

u části lidí, se tak děje. Nicméně, i v zahraničí konstatují, že nějaký procento lidí, který se sami, ani s pomocí okolí, 

nedokáží tím psychotickým procesem nějak prodrat a ztrácejí s v něm. A to řešení je ten proces nějak utlumit a v 

terapii spíš pracovat na tom, jak vlastně s těma věcma srovnat a jak s nima žít, a hledat prostor. Nemám na to 

jasnou odpověď. 

Takže toto (hledání prostoru, srovnávání, učení se s tím žít) je způsob, jak se vyrovnáváte s pochybnostmi 
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o aktualizační tendenci vy osobně? 

 Stejně vlastně nemám těm lidem moc co lepšího nabídnout. Takže to, jak chtějí tím procesem procházet, 

jak ho blokovat farmakologicky, nechávám na jejich rozhodnutí.  

Je pro vás někde, v něčem ještě nějaká výzva při aplikaci PCA? 

 Myslím si, že výzva, se kterou se už potýkám drahně let je moje působení na manažerských pozicích a 

vlastně uplatňování PCA v managementu, kde fakt myslím, že se to furt učím. 

Dokážete říct, v čem to je výzva? 

 Nějaký vyvažování toho že...pro mě vlastně nejzábavnější na tý manažerský práci je zase možnost dělat 

prostor lidem, aby rostli, tentokrát teda zaměstnancům té organizace, vytvářet jim k tomu podmínky. A zároveň to 

není úplně konečným cílem tý práce, konečným cílem je nějaký fungování tý organizace, která má nějakou činnost 

a nějaké poslání. Je ideální, když se tohleto daří skloubit, ale někdy ty věci můžou jít proti sobě. Taky je potřeba 

umět v tom zacházet dobře se zodpovědností. Samozřejmě, že v PCA je posilování zodpovědnosti každýho za to 

co dělá, ale zároveň člověk si musí nechat kus zodpovědnosti, kterej mu na tý manažerský pozici patří, to nelze 

házet někam dál. Tak to jsou takový jako otázky, se kterýma se pak potýkám. 

Co považujete za silné stránky PCA? 

 To, že umožňuje rozvíjet silné stránky lidí, se kterýma pracuje. To, že umožňuje stavět na tom, v čem 

jsou dobrý, co jim jde, co je baví. 

Jak se stavíte k autenticitě? Jak je u vás tento princip živý? 

 Mě připadá, že bych to ani nemohl dělat jinak. Ale je to samozřejmě něco, s čím se člověk učí zacházet. 

Mě by určitě nebavilo a nenaplňovalo hrát nějaký role, potřebuju být v tom kontaktu a ve vztahu s klientem sám 

za sebe. A zároveň vlastně vždycky, to, co tam vnáším, co se ve mně děje, tam vnáším tak, aby to nějak bylo 

užitečný pro ten terapeutickej proces. To znamená, že rozhoduju co, kdy a jak, z toho, co se ve mě odehrává, tam 

vnést. Zároveň se pořád potkávám s novými výzvami. Pracuju nějakou dobu s paní, která toho potřebuje o mně 

hrozně moc vědět a strašně moc porovnávat to, co se děje v ní, a to co se děje ve mně, a jak funguju já v životě, 

jak funguje ona v životě. Tak tam jsem zase ty svoje hranice posunul o hodně dál, protože mám pocit, že je to 

potřeba pro ten proces, tak prostě to je určitě věc, kterou se člověk stále učí.  

U téhle konkrétní klientky vnímáte tedy, že je to užitečné? 

 Ona se fakt jako vyptává, chce vyslechnout spoustu věcí a já samozřejmě rozvažuju, jak na to reagovat, 

nakolik se snažím zachytit, proč to potřebuje vědět, a na kolik jako naplnit tu její potřebu. Snažím se to tam nějak 

držet obojí v tom poli, a zároveň to vypadá, že ten proces by jinak fungovat nemohl. 

Kde je pro vás hranice? 

 Třeba na hranici jsme narazili, když se začala ptát po tom, co si o něčem myslí moje žena. A to je něco, i 

co záleží na nějakejch mejch pocitech, že já můžu být otevřený sám za sebe, ale nemám žádný mandát být otevřený 

za další lidi. 

 

6. JAK BYSTE ŘEKL, ŽE SE PCA SNÁŠÍ S TÍM MEDICÍNSKÝM MODELEM, S TÍM, JAK VY 

OSOBNĚ JSTE ZAŽIL ZDRAVOTNICKOU PRAXI? 

 Tak já osobně jsem měl to štěstí, že nikde jsem se s tím nemusel úplně potýkat. Nepracoval jsem na 

pracovištích, kde by byl jako až takový důraz na biomedicínský model. Takže v zásadě jsem měl vždycky prostor 

pro to, abych mohl fungovat tak, jak já chci, jak mi to dává smysl. Ten klasickej biomedicínskej model, ve kterým 
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v poslední době běží hodně výzkumu terapie, mě přijde pro mě omezenej. Kdybych se měl pohybovat čistě v něm, 

tak bych to vnímal jako omezující pro svou terapeutickou práci.  

Máte vlastně aktuálně nějaký kontakt, v nějaké formě, s tímto uvažováním? 

 Tak v nějaký míře samozřejmě. Je na něm založená legislativa zdravotnická. Člověk to, co dělá, do toho 

rámce nějak vtěsnat musí, ale on je naštěstí jako hodně daleko, tak není úplně omezující. Určitě jako pak jsou na 

něm založený výzkumy v psychoterapii, do nějaký míry můžou mít ty výzkumy dopady na to, co třeba pojišťovna 

bude proplácet a co třeba nebude proplácet, což naštěstí u nás není úplně otázka. Myslím, že třeba v Německu už 

PCA pojišťovna neproplácí, nejsem si tím teďka jistý, ale tam velmi zúžili ten výběr přístupů, přestože PCA v 

Německu měl velkou tradici. Nicméně, pro mě to, co dokáže takovejhle pohled jako zachytit z člověka, je 

nedostatečný. Potřebuju člověka vnímat v nějakých širších souvislostech, širší platformě, a pak s ním terapeuticky 

pracovat. Takže v tuhle chvíli to vnímám jako takovou tichou dohodu, že se u nás to [PCA] toleruje a úplně to 

nevypadá, že by někdo chtěl tu dohodu vypovídat. 

Když jste v kontaktu s pojišťovnami, musíte pro ně psát zprávu z terapií? 

 Tak pokud se to děje v tom klinickým rámci, tak z čehokoli, co děláte, v žargonu zdravotnictví, „s tím 

pacientem“ musí být zápis v dokumentaci. Takže mj. z každýho sezení musí být zápis, naštěstí nemusí být moc 

dlouhej. Z legislativního hlediska mají ty terapeutický zápisy velmi speciální povahu, protože k nim nemá přístup 

ani sám pacient. Když si vyžádá výpis dokumentace, tak na zápisy z obsahu sezení nemá nárok. V principu by na 

ně neměl mít nárok ani revizní lékař, to znamená, že se pak třeba dávaj zápisy, kde je ta hlavička, kde je teda téma 

toho sezení, aktuální stav pacienta, použité metody (což pro mě obvykle terapeutický rozhovor), a pak jsou třeba 

tři začerněný řádky, kde je obsah toho zápisu. Ale někde to být musí, a ve chvíli, kdy by třeba z tý pojišťovny 

přišel nějakej specialista na psychoterapii, tak by asi měl i nárok se podívat do těch zápisů, jestli to nějak odpovídá. 

Což oni tam většinou lidi, co rozumějí psychoterapii, nemají. Ale rozhodně třeba ve chvíli, kdy by se řešilo něco 

soudně, tak by soud mohl chtít nahlídnout do těch zápisů, kdy by ten člověk něco provedl, nebo při nějakejch 

rodinejch rozporech atd. Jsou prostě chvíle, kdy by do toho někdo vstoupit mohl. 

Používáte při tom zápisu jazyk PCA, nebo jste na jiné rovině? 

 Asi jsem na nějaké spíš formálnější rovině spíš. Upřímně já ty zápisy moc nedělám pro sebe. Tam, kde 

třeba mám terapie, který si lidi platěj sami, si zápisy nedělám. Takže spíš je to pro mě nějaký spíš jako naplnění 

stránky a úplně to není jazyk v intencích PCA, to bych asi popisoval trochu jinak. 

 

7. VNÍMÁTE NĚJAKÉ HLUBŠÍ DOPADY PCA NA VÁŠ ŽIVOT I MIMO PRAXI? 

 Já to mám spíš tak, že jsem se s PCA nějak osobně potkal, a úplně nedokážu říct, že jsou to dopady toho 

přístupu, v tom smyslu jako že jsem prošel výcvikem...určitě to, že člověk projde výcvikem je šance k tomu líp se 

poznat a naučit se pracovat sám se sebou...ale to myslím, že psychoterapeutickej výcvik obecně je funkční. Za mě 

je to tak, že je to moje nějaký základní naladění, který s tím PCA rezonuje. Myslím, že v mým životě funguje velká 

většina věcí, který jsou s tím přístupem v souladu, ale zároveň to nevnímám tak, protože jsem se ho někde učil. 

Pamatujete si z výcviku nějakou zkušenost, kterou byste označil jako formující, zásadní? 

 Jedna věc – celá ta atmosféra, která pro mě byla nějak tak úžasně otevřená a podpůrná, a dala mi prostor 

začít tam nějak fungovat a růst. Pak paradoxně si vybavím takovej silnej zážitek takovýho velkýho souznění ve 

skupině, ve kterým ale jeden nebo dva lidi prostě jako nebyli, a v tu chvíli jako byli naladění úplně jinak a úplně 

proti, a když o tom mohli mluvit a mohlo se to tam otevřít, mohlo se tam jako vedle sebe podržet…ten úžasnej 
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zážitek toho souznění i ta možnost, že ne každej v něm teďka je, a zároveň je tam s náma a je nějak přijatej, i když 

v tom není. Takže to byl silnej zážitek. Přemejšlím, že pak ještě, když jsem dělal diplomku, tak jsem jí dělal na 

téma porovnání zkušenosti psychoterapeutickýho výcviku, studia matfyzu a hraní her na hrdiny (RPG), v rámci 

toho jsem dělal rozhovory s lidma jak z našeho výcviku, tak z jiných výcviků (většinou PCA), a to byl taky 

zajímavej prostor (bylo to na konci) ten výcvik nějak reflektovat. 

Měl jste někdy pochybnosti o PCA? 

 Ne. Vyjma teda té pochybnosti, o který jsem mluvil, jak je to u některých lidí s tou aktualizační tendencí. 

A to vnímám jako nějaký možný omezení a situaci, kdy by bylo potřeba s tím člověkem fungovat jinak. Jinak jsem 

o tom zásadní pochybnosti neměl, a zároveň to mám tak, že rozumím tomu, že ten výcvik musí nějak ladit s 

osobnostní psychoterapeta. Nemyslím si, že by všichni terapeuti měli dělat PCA výcvik a fungovat v rámci PCA, 

jsou lidi různý. A zrovna tak jako jsou klienti, který přicházej a potřebují se zaměřit na řešení problému. Takže, 

když mi to některých případech dává smysl, a když mám důvěryhodný kolegy, který dělaj třeba KBT a můžu je 

tam poslat, tak jsem za to velmi rád. 

 

8. BYLA PRO VÁS DŮLEŽITÁ NĚJAKÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE K PCA? 

 Během výcviku tady začali vycházet překlady Rogerse. Určitě Být sám sebou a Způsob bytí, tak to byly 

rozhodně knížky, co mě oslovovaly, s velkou chutí jsem přečet. Pak knížka Natalie Rogers (nevzpomínám si na 

jméno). Pro mě ještě třeba zásadní knížka Já a ty od Bubera. Pak ještě, jak anglicky moc nečtu, tak před pár lety 

vyšly ty Rogersovy rozhovory s různejma lidma, včetně teda Martina Bubera. To bylo velmi zajímavý sledovat, 

ani ne tak v čem se potkávaj, protože to mi vždycky bylo poměrně jasný, ale v čem se míjej. 

 

9. CO BYSTE DOPORUČIL LIDEM, KTEŘÍ JDOU DO KLINICKÉ PSYCHOLOGIE? 

 Určitě, aby si udělali psychoterapeutickej výcvik a pokud je jim blízké PCA, tak PCA. Já nemám nějaký 

obecný doporučení, protože tak jak prostě nedávám doporučení v terapii, tak je moc nedávám ani lidem, svejm 

podřízenejm, respektive občas, když mám pocit, že je něco někde zajímavýho, tak je na to upozorním, ale je na 

nich, co s tím udělají. A k tomu si musí najít každej svojí vlastní cestu.  

  

  

 

RESPONDENT 4  

 

1. MĚ BY NA ZAČÁTEK ZAJÍMALO NĚCO O VAŠÍ PRAXI, JAK DLOUHO SE V NÍ POHYBUJETE? 

NA CO SE SPECIALIZUJETE? 

 V té oblasti péče o duševní zdraví asi 10 let. Od začátku se věnuju hodně psychoterapii, vlastně celá ta 

moje praxe vždycky obsahovala jako velkou část tý práce psychoterapeutický, ale tou původní profesí je 

psychiatrie. Jsem psychiatr a psychoterapii využívám při tý práci v tom měřítku, jakým mi to dovoluje vlastně ta 

klientela, se kterou zrovna pracuju. Já jsem dlouho dělal ve vojenský nemocnici. Nejdřív na lůžkovém oddělení, 

ale potom většinu času v ambulanci, takže tam se ta práce vždycky pohybovala tak půl na půl mezi tou klasickou 

psychiatrickou, kde se řeší celkově nějak strategie léčby, medikace, ale i psychoterapie. Já to obvykle držím tak 
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odděleně, buď pracujeme nějak psychiatricky, to znamená, řešíme všechny ty věci, nějaký plán tý léčby, medikaci, 

a když chceme pracovat psychoterapeuticky, tak to vlastně nedáváme dohromady, snažím se nemít pacienty, který 

bych i medikoval i měl v tý terapeutický péči. I když je to jako jedna z takových variant, který se tady občas 

objevují, že si psychiatr i medikuje i dělá terapii…tak já to teda odděluju. A potom s postupem času jsem se začal 

víc a víc věnovat skupinový psychoterapii, takže posledních nějakých, řekněme šesti letech, jsem vždycky pracoval 

s nějakými skupinami, naposled jsem vedl denní stacionář, kde se pracovalo vlastně výhradně terapeuticky, tam 

už ta medikace vstupovala minimálně, minimálně nějaký úpravy, ale pracovali jsme čistě skupinově. V tuhletu 

chvilku už ten stacionář vedu tak spíš jako, že se neúčastním těch skupin, spíš jenom tak organizačně. Tak, jak 

jsem vám říkal na část týdne mám lidi v té psychiatrické péči a na druhou polovinu týdne v tý psychoterapeutický, 

kdy pracujeme hlavně individuálně, a kromě toho se věnuju vedení výcviku a výcvikových skupin, supervizi 

terapeutů, především rogersovskejch, ale i jinejch. 

Je PCA váš jediný výcvik, nebo máte ještě nějaký další? 

 Já mám ještě na tělo zaměřený výcvik, takový kratší, který pracuje s tělem v psychoterapii, ale ten jsem 

vždycky vnímal jako takovej doplněk. Já pracuju vlastně téměř výhradně v mezích toho humanistickýho přístupu 

nebo PCA. To je to dominující. Filosofie tý práce je PCA.  

Proč jste si zvolil psychiatrickou profesi? 

 Psychiatrii…tak trochu nehodou, protože ten směr nebo cíl bylo dělat psychoterapii. Chtěl jsem studovat 

psychologii, ale různým tím řízením vnějších vlivů, který v tom věku, kdy jsem si vybíral vysokou školu, měly 

pořád hodně velkou sílu pro mě, tak jsem nakonec nějak opustil původní myšlenku studovat psychologii, šel jsem 

studovat medicínu, kde jsem s postupem času sledoval víc a víc, že ta somatická medicína mě neláká a že pořád 

směřuju tam, kam jsem původně zamýšlel, takže jsem si vybral tu psychiatrii s tím cílem tu psychoterapii dělat. 

Výcvik jsem začal dělat už na medicíně, krátce po medicíně jsem ho dokončil a věnoval jsem se teda tomu 

původnímu záměru. Ta volba na tu psychoterapii byla asi ovlivněna několika lidmi, který jsem potkal, kteří byli 

psychoterapeuti, a byl jsem takový jako nadšený, jak smýšlí o lidech nebo jak mluví o lidech, jak je vnímají, jaký 

pro mě byl ten kontakt, který byl vlastně strašně odlišný od té masy, od té většiny těch lidí. To, co mě tak 

imponovalo byl nějaký jako respekt, úcta k názorům, určitá svobodomyslnost, takže proto ta psychoterapie. No a 

tu cestu jsem vám popsal, ta byla taková, ne úplně jako standardní, nebo přímá, ale vlastně jako jsem se dostal k 

tomu cíli. 

Vnímáte ze svého průchodu medicínou nějaký přínos pro psychoterapii? 

 Ano i ne. Nejsem schopný říct jednoznačný ano ani jednoznačný ne. Myslím, že je to jedna z variant, jak 

se k tý psychoterapii dostat, asi bych si jí podruhé už nevybral, ale to, proč to není přínos, je že vlastně na medicíně 

jsem dostal strašně moc informací o těle, o lidským zdraví, o nemocech, o léčení, ale ne všechny, zdaleka ne 

všechny [smích] se vztahují k tomu duševnímu zdraví, ani k nějakýmu jako holistickýmu pojetí toho zdraví. Ty se 

zaměřují strašně úzce, profilují se strašně úzce na ty jednotlivé systémy tak, jak ta léčba probíhá. Takže to jsou 

věci, které mě vlastně odváděly v tu chvíli, určitě to nejsou balastní informace, ani pro psychiatrii to nejsou balastní 

informace, ale jsou vlastně nadbytečné, v tom smyslu, že v té obecné míře, v jaké je ti studenti medicíny musí 

studovat, tak vlastně je ten psychiatr pak nevyužije. Ale asi to nejde jinak, nebo neumím si představit, že by se ten 

psychiatr zrodil jiným způsobem. To, co je druhá nevýhoda je to, že vlastně v tý oblasti psychologie a 

psychoterapie a psychiatrie jsem na tý medicíně šestiletý dostal strašně málo informací…tak jak jsem měl možnost 

potkat se s kolegy, tak někteří možná ještě méně na jiných fakultách, protože to je marginální předmět, psychiatrie 
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určitě. Takže za dva semestry se psychiatrii nenaučíte a většina tý přípravy na psychiatrii a psychoterapii probíhá 

v postgraduálu, takže pro mě to znamenalo pak jako docela hodně studia jak nějakých jako obecných věcí z oblasti 

psychologie, psychodiagnostiky, a potom samozřejmě té psychoterapie, kterou hlavně jako jsem získal ve výcviku. 

Takže z tohoto pohledu je to jako by trochu nevýhoda, možná dost nevýhoda, taky ta medicína připravuje k 

takovému jako technickému myšlení trochu a exaktnímu myšlení, jako kategorizujícímu, což v tý terapii se vlastně 

moc nehodí, tam už to musíte trochu převrátit, uvažovat více v souvislostech a možná víc jako nechat ty věci, tak 

jak jsou, pozorovat je, abyste ty souvislosti mohl vidět, což není tak úplně medicínský způsob myšlení. To vlastně 

je pak potřeba v tom výcviku a tý praxi najít trochu jinej způsob.  

 No a to v čem vidím medicínu jako výhodu, je třeba v tom, že když třeba pracuju s lidmi s psychickým 

onemocněním, nejedná se o nějaké rozvojové poradenství, koučink, nebo práci na nějakých jako růstových 

tématech, tak ale pracujeme jako s patologiemi, tam se cítím asi zas naopak proti některým kolegům kompetentní, 

protože mám určitou představu o tom, jak to funguje, i o určitý neurobiologii některých těch onemocnění, 

která...určitě nechci říct, že by duševní nemoci byli vždycky podloženy nějakým biologickým procesem, určitě ty 

dynamický vlivy jsou větší než jak jsou doceňovaný…ale nějaký neurobiologický korelát mají a to se odrazí ve 

spoustě věcí, o kterých klienti potom mluví – o tom, že nespí, o tom že špatně mluví, že mají celou řadu 

somatických problémů a tam si myslím, že se to i celkem hodí, to medicínský vzdělání. Ale nevím, jestli je to 

taková výhoda, aby psychoterapeut musel studovat medicínu, to bych skoro řekl, že je takovej zbytečnej luxus, to 

bych asi nepotřeboval. 

Co vás na medicíně udrželo směřovat k té psychoterapii? 

 To byla strašná motivace, mě ta medicína strašně nebavila a tím, že už jsem na té medicíně byl v tom 

výcviku, tak jsem věděl, že jestli tohle chci dělat, tak musím nějakou vysokou dostudovat. Už jsem tady, tak už 

tady zůstanu, takže to bylo to, co mě tam drželo, že jsem měl takovej jako cíl, co chci dělat a věděl jsem, že musím 

dostudovat, takže to byla strašně silná motivace, ten výcvik.  

 

2. PROČ JSTE SE ROZHODL PRO PCA? 

 To byla osobní zkušenost. Neříkám, že by se mi nelíbily jiný směry, ale byla to taková souhra více náhod, 

měl jsem dva takové blízké, kteří byli rogeriáni. Dva známé...a to byli pro mě velmi inspirující lidi v té době, když 

mi bylo těch 23. Tak jsem si říkal „jo PCA, to bude dobrý“ a zrovna se otvíral výcvik a bylo to tak. Je možný, že 

kdybych potkal dva analytiky a otvíral se výcvik v analýze, tak by to bylo jinak, ale to byla pro mě taková náhoda, 

osobní zkušenost. 

A v té osobní zkušenost hrála roli spíše zkušenost s těmi lidmi jako takovými, nebo spíše to, jak prezentovali 

PCA? 

 To jsem nebyl schopný v tom věku diferencovat, já myslím, že to bylo takový jako obojí. Že byli to lidi, 

kteří mi byli sympatičtí jako lidé a současně se mi líbilo, jakým způsobem mluvili o té práci. Vlastně v tý době 

nemluvili o PCA, neříkali mi „hele Rogers to je výborný, běž do toho“, ale mluvili o terapii jako takový…vlastně 

to o čem jsem se zmiňoval na začátku. To, co pro mě bylo trochu nový a bylo dost jiný oproti prostředí, v kterém 

jsem vyrostl, tak byl takový respekt k odlišnosti, že ten člověk to takhle má, takhle s tím pracuje, to neznamená, 

že se mně to líbí nebo nelíbí, ale vlastně je to zajímavý a on to potřebuje nějak prozkoumávat, nějak s tím být, a 

takhle ta práce vypadá. Takže to vlastně bylo překvapivý, nebylo to patologizující, nebylo to nijak stigmatizující, 

tenhleten přístup. Já jsem si říkal „to je vlastně dobrý, je to sympatický“. Neříkal jsem si, že je PCA „dobrý“, já 
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jsem nevěděl, v čem je to dobrý, ještě jsem neměl ten výcvik za sebou, ale říkal jsem si „to je sympatický, takhle 

přistupovat k lidem“, trochu laicky, tak jak jsem si to říkal v tom věku, tak přátelštěji. 

 

3. KDYŽ SE PODÍVÁTE NA SVOU PRAXI PCA A NA TO, JAK JSTE SE K NÍ DOSTAL, DOKÁŽETE 

ŘÍCT, CO PRO VÁS PCA ZNAMENÁ? 

 Přístup zaměřený na člověka znamená v tý mojí práci hrozně moc. A čím dál tím víc znamená i v tom 

osobním životě vedle tý práce. V tý práce je to...je to...a teď nechci, aby to vyznělo tak jako že je to něco jasnýho, 

co vlastně vždycky funguje, ale často se k tomu vracím a třeba si to musím připomínat…a to je jeden z těch 

základních principů PCA a to je, že všichni máme nějakou aktualizační tendenci. Někdy když mám pacienty, a 

teď nemyslím ty v tý terapii, tam je to celkem vždycky dobrý s tím pracovat, ale v tý psychiatrii to tak někdy 

vypadá, jako by to bylo beznadějný, jako by se z toho pacienta už nikdy nemohla stát fungující bytost, ale tenhleten 

pohled mi vlastně dovoluje to nevzdat. A znova a znova se s nima ponořovat do některých těch trablů a vlastně 

vždycky když to udělám, i když cítím nějakou beznaděj nebo nechuť, nebo takový jako by vyhoření s tím 

konkrétním pacientem, a řeknu „aha zkusíme to znova“, tak když prostě nějakej malej pokrok, kterej se tam 

vždycky nějakej objeví, kterej mě přesvědčí „jo s lidma se to prostě nevzdává“. A to si myslím, že je i něco, co ti 

pacienti mají rádi, že si tak můžou dovolit selhat. Že když přijdou a řeknou, že nějak selhali tak, že ví, že to není 

konec světa, že neřeknu „tak už nechoďte“, ale „tak něco vymyslíme, uvidíme, zkusíme to znova“. To si myslím, 

že je pro obě strany nějak příjemný.  

No a v tom zbylým životě, to je vlastně taková neustálá škola, že když konfrontuju to, jak přemýšlím, to, 

jak jednám, jak reaguju na lidi kolem sebe, a na své děti, tam si často všimnu, že jak je snadný být netolerantní a 

nepřijímající, a jakou to má sílu. A jakou má sílu, když naopak to přijetí tam je, takže to je takový jako stále 

otevřený prostor pro nějakou hru s tou filosofií základní, toho přístupu. 

Co si mám představit pod tím, když si "pacienti dovolí selhat"? 

 To může vypadat různě, u psychiatrických pacientů to vypadá různě. Jsou to lidi, co se snaží nepít a 

přijdou a znova se napijou. Jsou to lidi, co přijdou a řeknou „no já jsem se na ty prášky vykašlal, nebral jsem je, 

protože mi to přišlo, že už je nepotřebuju, ale teď vlastně vidím, že je mi hrozně blbě“. Často přichází s tím nebo 

mají zkušenost od jiných psychiatrů, že říkají „já se vám musím strašně omluvit“, ale já říkám „to se neomlouvejte, 

tak se to stalo...“ a vidím, jak to narovnává ten vztah, jak oni se začnou cítit trošku…ne líp, samozřejmě se necítí 

bez deprese… ale důstojněji. Ne jako nějakej klouček, co přichází se mi omluvit za to, že nebere prášky, ale když 

si přijde jako klouček a řekneme si, že o nic nejde, prostě zkusíme to znova, tak vidím, jak se narovnává a zas 

můžu vidět nějakýho chlapa před sebou, který prostě se tak rozhodl a já jsem někdo, kdo respektuje, že se tak 

rozhodl, a to si myslím, že by tam asi chybět nemělo. A já bych to taky tak chtěl. Vysadil bych prášky, kdyby mi 

bylo dobře, já bych byl první, kdo by na ně zapomněl, a určitě bych chtěl přijít k někomu, kdo mě nebude kárat za 

to, že jsem to udělal. 

Promítlo se PCA do jazyka, kterým komunikujete s klienty, pacienty? 

 Určitě, myslím si, že jsem ve srovnání s kolegy mnohem méně...méně direktivní. Když to řeknu, tak je to 

skoro klišé. Ale nemám moc ve zvyku pacientům říkat, že takhle to mají dělat, pokud v tom nevidím nějaký jako 

výjimečný smysl nebo se nedomluvíme, že pacient řekne „jo ale já teď chci slyšet, jak to mám dělat“. Když chce 

slyšet ten názor, tak mu většinou říkám „hele takový jsou možnosti, já vám je všechny vysvětlím, a taky chci slyšet 

co vy na to“ a říkám jim „máte panickou poruchu, to se léčí různými cestami, první z nich je vždycky terapie, 
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vždycky by měla být, druhá jsou prášky, když půjdete tou cestou tý terapie bude to vypadat tak, když práškama 

bude to vypadat tak, a pak je tady třetí skupina, která si vybere oboje, a to vypadá zase takhle“ a teď oni tak jako 

kývají, a já řeknu „vy kývete, ale mě by zajímalo, jak je vám to sympatický, co z toho byste si vybral, jak to 

chcete?“, a oni řeknou „já chci tohle...“. A pak tam vstupuje nějaký moje doporučení, oni samozřejmě nejdou 

jenom tak že jo, když jdu na psychiatrii, tak chci slyšet radu. To není ta terapeutická situace, že bychom hledali 

něco, explorovali. Do psychiatrický ambulance lidi přicházejí opravdu, protože chtějí poradit, protože se cítí nějak 

bezradní, tak já jim říkám „jo vy jste si vybral tohle, to je možnost, já vám to doporučuju, nebo víc vám doporučuju 

tuhle cestu, ale když půjdeme touhletou, tak to nevadí, tak to chcete zkusit, tak půjdeme touhletou, a když se ukáže, 

že to nejde, tak půjdeme tou, kterou doporučuju já, a je to vždycky takový jako licitování“. Chci, aby to byl dialog. 

Samozřejmě někdy to není dialog, protože oni přece jenom dají na to doporučení. Snažím se být opatrnej, abych 

nebyl v tom takovej moc sugestivní, ale někdy to tak bohužel je, ale za mnou si zvyklo chodit spousta lidí, kteří se 

chtějí vyhnout práškům, protože ví, že je úplně nenutím, tak často přijde...já teď nechci vytvořit žádnej stereotyp, 

ale spíš jenom tak ilustrativně řeknu...přijde maminka od malých dětí, že přestává kojit, nebo že ještě kojí, že má 

strašný panický ataky, ale že se chce vyhnout práškům a já jí řeknu „teď když máte paniku každej den, že voláte 

ob den záchranku, tak už to na ty prášky je, ale slyším, že nechcete, tak jsou i jiný cesty, jestli to teď chcete zkusit, 

tak si dejme nějaký čas, po který to budeme zkoušet...měsíc, dva měsíce a když se ukáže, že ty jiný cesty nefungují, 

tak pak přejdeme k těm práškům“. Takže v tomto se to odráží v tom jazyku. Formuluju to spíš jako možnosti, 

nabídky, zajímá mě, jak na ně reagují, komentuju ty reakce těch lidí, není to tak, že bych rozhodoval, jak to bude, 

myslím, že i tohle do tý psychiatrie nějak patří. 

Máte v nějaké sféře své práce tu rozhodovací složku? 

 Já moc ne, protože nemusím s takovou klientelou pracovat. Asi by to bylo jiný na akutním oddělení, 

přijímacím, kde přijímáte lidi sebevražedný, agresivní. Ale to já nedělám, takže já jako ji tam nemám. Ani ji tam 

mít nechci. Ale neříkám, že to neumím, taky jsem to dělal. Prostě patří to k tomu.  

Co se týče toho jiného jazyka tak nevím, to už si nedokážu tak porovnat, jestli se to nějak objevilo v mým jazyku 

v běžným životě. Možná. 

Jak se pacienti staví k tomu, když jim najednou dáváte tu zodpovědnost? 

 To je dobrý dotaz. Já vždycky říkám jedné skupině „moji pacienti“ a to jsou ti, kteří u mě začali. Poprvé 

přišli k psychiatrovi, zažili mě, nikdy nic jiného nezažili, tak ty to berou tak, že to tak je. Ale já jsem taky spoustu 

pacientů za život převzal po někom, protože někdo odešel do důchodu, někdo odešel na jiný pracoviště. A pro 

spoustu lidí to jako šok, i nepřekonatelnej. Pro některý třeba příjemnej, že „jojo, já jsem to vlastně paní doktorce 

takhle nikdy neřek, ale teď bych se chtěl zeptat, jestli bychom nemohli o půl tabletky snížit“, takže pro některý to 

je i příjemný. Ale ta psychiatrie je tak strašně široká, takže někdy jsou to pacienti, kteří se vlastně léčí 20 let s 

paranoidní schizofrenií a za těch 20 let se objevuje celá řada stereotypů, který se těžko odbourávají. Jsou rigidní v 

tom rozhodování, ty kognitivní funkce slábnou a slábnou, a teď vlastně by přišel někdo a řekl „tak co, tak když 

jste unavenej, chcete to snížit, nebo nechcete to snížit?“, a oni jsou strašně překvapení a řeknou „to já nevím, to 

musíte vědět vy“. Tam vidím, že to vůbec není v tom repertoáru – uvažovat o sobě jako o někom, kdo by si mohl 

říct, já to tak chci, nebo já to tak nechci. Někdy to tak zkouším ještě vlastně párkrát, ale mám i takový pacienty, 

kteří už vlastně prožili celý ten život třeba i v tý psychóze a jsou velmi rigidní. A už i ty léky, který užívali celý 

život, mají na ně takový dopad, že vidím, že je pro ně příjemnější, když někdo zodpovědnost vezme a řekne. Tak 

to dělám takhle. Myslím si, že to je person-centered. Protože tak nějak rigidně usilovat o to, aby se rozhodovali 
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oni sami, by jim přineslo větší útrapy než...vidím jaká ta jejich reálná potřeba je, a jejich potřeba je opřít se, tak 

musí mít kde. 

 

4. JAK SE PCA PROJEVUJE VE VAŠÍ KLINICKÉ PRAXI? 

 Trochu jsme se k tomu dostali, když jsme se bavili o tom kontaktu s těmi pacienty. Prostě někteří si tak 

jako zvykaj, někteří jsou zvyklý, jiným to nesedne, ale to je asi jedna část. Silná část, jak se PCA promítá do mojí 

praxe, je spíš uvažování o dynamice toho onemocnění. O tom, jak já si představuju, že vzniká ta úzkost, ta deprese, 

psychóza. Nikdy jsem úplně nepřijal ten koncept biologicky podmíněných emocí, tak samozřejmě když má někdo 

Alzheimerovu nemoc, tak je to jasný, protože se mu něco ukládá okolo neuronů, když má mrtvičku a odumře mu 

kus mozku, tak to vypadá takto v tom psychickým projevu, a když má někdo ADHD...ale těhle nemocí je pár. Ale 

pak jsou ty, u kterých to není jasný, jako schizofrenie. Teď víme, že to má nějakou dědičnost, jsou tady nějaký 

geny, který se nesou v těch rodech a tak. „Tak brácha tu schizofrenii nemá, já tu schizofrenii mám“ tak vlastně 

vidíte, jaký jsou tam vlivy v té rodině, který jsou stresující, zatěžující, který nějak ovlivňují sebehodnotu nebo 

selfkoncept toho klienta nebo pacienta. Jak reagují rodiče, jaký vytvářejí vztahy. To je pohled, který nás zajímá v 

terapii a jako by nás moc nemusel zajímat v tý psychiatrii, ale to je možná mis-koncept, zdánlivý. V tý psychiatrii 

nakonec dojdem k těm momentům, kdy nevíme co, kdy ty léky už nefungujou anebo jsou málo a tam potřeba se 

dívat i takhle a vidět ty vlivy, který jsou. Někdy si říkáme s pacientem, „teď bychom mohli přidávat ty prášky 

donekonečna, ale vy mi říkáte, že žijete v pekle, má to smysl teď teda přidávat léky, nebo zkusíme něco, nějakou 

změnu“, pacient někdy řekne „no já vlastně vím, že takle se žít nedá, já s tím musím něco udělat“. Někdy udělaj, 

někdy neudělaj. Nebo někdy řeknou „já teď z toho potřebuju na chvíli utýct a možná bych ty prášky ani 

nepotřeboval“, „tak chcete do lázní na měsíc?“. Nepřidáme ani půl tabletky, a on se vrátí a říká „já jsem to fakt 

potřeboval, protože já jsem byl furt pod tím tlakem a teď když nejsem, těch hlasů je míň“. Takže když bych o tom 

nepřemýšlel takhle, že bych spoustu věcí neviděl. Kdybych nebyl terapeut a nepřemýšlel o té PCA teorii, 

selfkonceptu, introjektech, o těch organismických silách, tak bych spoustu věcí asi neviděl, možná bych se někdy 

cítil trochu bezradně, že tady léky vlastně nepomůžou tak co. 

Je uvažování o patologii, o jednotlivých diagnostických okruzích něco, co bylo učeno ve výcviku? 

 Jakoby zčásti. Úplně se tam tomu nevěnovala pozornost, ale částečně. Potom hodně v supervizi. Já jsem 

chodil samozřejmě se svýma pacientama, hlavně s těma, co jsem měl v terapii a tam vlastně díky supervizorovi, 

jsem naučil s tou patologií pracovat. Někdy tak koluje takový ten mýtus jako že PCA nediagnostikuje, a že ty 

diagnózy jsou vlastně jedno. Ale to je potřeba poslouchat ušima těch padesátých let, kdy to Rogers říkal, kdy 

skutečně ten pohled byl patologizující a dominantní byly vlivy prostředí. Vůči tomu se Rogers nějak vymezoval, 

ale není to tak, že bychom nediagnostikovali. Mně je sice jedno, jestli ten pacient má schizofrenii nebo poruchu s 

bludy nebo má depresi s psychotickými příznaky, jaký číslo já pak napíšu pro tu pojišťovnu je trochu jedno. Ale 

to co mě zajímá, a to vlastně trochu diagnostika z mýho pohledu je, jak on se na sebe dívá, jaký je jeho sebeobraz 

a jaký jsou ty jeho introjekty, nebo co ho vlastně ty introjekty nutí dělat, jak vypadá to fenomenální pole a vidím 

tam nějaký organismický hodnotící proces, jak vypadá ta aktualizační tendence, nebo sebeaktualizační tendence. 

Tak to jsou věci, které musíme diagnosticky sledovat a chci to vlastně i v tý supervizi od těch supervidantů. Aby 

když přijdou a referují o klientovi, aby se tohleto učili. Aby i takhle přemýšleli o tom procesu, že to má nějaký 

teoretický pozadí, což vlastně trochu diagnostika je. 

Užíváte nějaké diagnostické nástroje, které pochází z PCA? 
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 To je jenom to povídání. To není tak jako, že když přijdete do nemocnice na ten akutní příjem, teď se ten 

psychiatr vás ptá, co vám je, jaký máte ty hlasy, to se nedá udělat takhle jednoduše a rychle. Za jedno sezení to asi 

nepoznáte, ale někdy to je prostě x sezení, než se podaří ten proces klienta nějak zmapovat, nebo zachytit. 

Samozřejmě jako s rostoucí praxí je to rychlejší, vidíte co ten klient dělá a jak mluví, tak to se vám ukazuje rychleji, 

ale často je to více sezení, než si představíte, jak z něj ty jeho introjekty dostanete, nebo než vidíte, co dělá s tou 

organismickou silou, že něco pociťuje nějaký potřeby, ale že přicházejí nějaké obrany, a než si zformulujete, jak 

ty obrany vypadají, tak to prostě chce víc rozhovorů. To je asi tak jedinej způsob, jak to udělat. Ten nástroj je to, 

že vedete klienta k dobrý exploraci. Že mu „nedovolujete“ skočit do hlavy a jenom přemýšlet, a povídat ty 

racionalizace, kterých často ti klienti jsou plní, protože něco si přečetli, nějak o sobě přemýšlejí, něco jim někdo 

řekl…ale pomůže to tomu klientovi podívat se dovnitř, co to tam má, „aha teď cítím něco“ a já na to něco řeknu, 

a teď vy vidíte, že on pocítil vztek a současně s tím vztekem přišel hned stud, tak to začal racionalizovat, začal to 

nějak omlouvat. Najednou uvidíte, co je ten organismický proces, jak vypadaj ty obrany, a to se ukazuje jen v tý 

dobrý exploraci, ne jen v tom, že klient jenom povídá, ale že se taky dívá dovnitř, může odkládat některé zábrany 

a může o tom mluvit. Ta technika spočívá vlastně v dobré terapeutické práci. 

Vnímáte hranici mezi rolí terapeuta a rolí diagnostika? 

 Určitě. Když bych chtěl být diagnostik, ve smyslu že bych nějakému kolegovi potřeboval napsat zprávu 

co s pacientem nebo klientem je, tak se zaměřuju jenom na to, a vedu toho klienta cíleně k tomu, aby to dobře 

popsal, jak to má a já abych si to zformuloval. Ale to není ten cíl. Ta diagnostika v rámci tý terapie je vlastně 

jenom část, skoro jako druhotná, ne ve smyslu, že bych to méně potřeboval, ale co je důležitější, že já tomu 

klientovi pomáhám zvědomovat to, pomáhám mu vlastně vytvářet si nějaké adaptivnější strategie, odkládat obrany 

atd. Kdybych chtěl opravdu psát zprávu nebo napsat popis toho procesu, tak bych se musel chtě nechtě méně 

věnovat tomu klientovi a víc tomu přemýšlení a formulování. Takový diagnostický rozhovor se dá udělat nebo 

dají se udělat dva tři takový, ale to by tomu klientovi bylo málo prospěšný. Takže v takový roli nebývám, ani 

nechci bejt, a spíš jsem v tý terapeutický roli, jde mi to tam někde na pozadí ty introjekty a selfkoncept atd., ale 

když ten klient mi to zrovna neukazuje, tak to nechám bejt, nejdu po tom. Jdu po tom, kde potřebuje být ten klient. 

Příklad: Do těch stacionářů se klienti vždycky vybírají. Aby se ta skupina postavila a nebylo tam nic, co by jí 

rozkládalo nebo rušilo, je třeba ty pacienty indikovat, a s těma se dělá takovej diagnostickej rozhovor. Oni povídají, 

vy posloucháte, nějak si to skládáte, podpoříte tu exploraci, ale nemáte tu terapeutickou ambici. Takže já jsem tam 

třeba slyšel takový témata, který by se hodilo oslovit, ale nedělám to, protože teď potřebuju poslouchat, aby udělal 

tu zprávu „tenhle člověk je do terapie, nebo není do terapie“. To je to diagnostický. Ale terapii tam nepotřebuju 

všecko hned prozkoumat, tam když mi to klient neukáže dneska, tak mi to ukáže za týden. Myslím, že vlastně ta 

terapeutická diagnostika je víc zaměřená na člověka. Ta diagnostická ta je víc kvůli mně, co tam potřebuju napsat. 

Promítáte se PCA v práci se skupinou pacientů, které pouze medikujete? 

 Tam se to PCA vyskytuje relativně málo, ale promítá se to třeba v tom, že se snažím, aby ti lidi byli tak 

v co nejdůstojnější nebo nejpartnerštější pozici, abych opravdu nerozhodoval za ně. Myslím, že medikuju míň než 

někteří moji kolegové, snažím se mít spoustu pacientů v terapii, aby byli u nějakýho terapeuta, chodili pravidelně. 

Vím, že zase, když je terapeuticky naladím, že čím jsou více medikovanější, tím je ten proces pomalejší, takže 

chci, aby nebyli tlumení, aby ta emotivita zůstávala dostatečně živá, aby měli dost materiálu pro tu terapii, takže 

se snažím nepřemedikovávat. Pak jsou pacienti, kteří třeba nechodí do terapie, protože z nějakýho důvodu nechtějí, 

nebo neseženou terapeuta, nebo mají špatnou zkušenost, tak tam se snažím ta psychiatrická setkání, který jsou 



34 

 

rychlý, krátký, zaměřený na konkrétní věci (aby se zmapovali příznaky, tolerance léčby, nežádoucí účinky, jestli 

upravit nebo neupravit, napsat nový recept), ale když v tom vidím smysl, tak si je tam trochu pozdržím, a ještě s 

nima něco proberu a snažím se vytvořit lepší obraz k tý terapii. Udělám jim takovej jako by rychlej zážitek, aby 

věděli, že i takhle se o tom dá přemýšlet. „Když tě to zaujme a budeš chtít, zkus tu terapii, tam to můžeš 

rozvinout“…tak to, co z toho PCA tak rychle vezmu, a hodim do tý psychiatrie. 

Jak pacientům prezentujete hodnotu terapie? 

 Někomu to stačí povykládat, a některým ne. Těm se snažím zprostředkovat ten zážitek. On povídá a já na 

něj reaguju. A on něco tam zažije a vidí to. Jedna paní, která nechtěla do terapie, říkala, já si vezmu jen ty prášky. 

Ona povídala, já jsem na ní reagoval, a ona se najednou rozplakala, tak jsem se ptal, co se děje. „Já pláču, protože 

je mě strašně dobře, protože se se mnou takhle ještě nikdy nikdo nebavil“. A to je ten zážitek, který může psychiatr 

udělat, když pracuje terapeutičtěji. Ta paní si to neuměla představit, takže ten zážitek byl hrozně důležitej, a 

myslím, že to je úkol psychiatrie. Byť v Čechách je psychiatrie dost antipsychoterapeutická, je celá řada psychiatrů, 

kteří si představují, že dělají nějakou biologickou psychiatrii, ale podle mě žijí v iluzi, protože to nelze oddělit. 

Úkolem psychiatra je, aby toho člověka připravil do terapie, protože terapeut už by měl dostat někoho, kdo chce 

terapeuticky pracovat. Často jako psychiatr pošle „měl byste chodit na terapii“, pacient buď vyhoví, jde, ale teď 

vlastně neví, co se tam bude dít, a vlastně tak 5-10 sezení, že se na to nějak připravuje. Ne vždycky se to děje, ale 

takhle by to mělo být. 

Vnímáte nějaké výzvy v aplikaci PCA do kliniky? 

 Každý klient je výzva. To je to dobrý na terapii, že když přijde klient, tak na začátku nevím, jak to 

dopadne, výzva je vlastně to pátrání, to je dobrodružství, jestli z toho něco bude nebo ne, nebo že to teda není na 

terapii, ať zkusí něco jiného. Myslím, že když jsem byl mladší, tak jsem těch výzev měl mnohem víc, lákali mě 

těžcí klienti, že jsem se jako mockrát spálil. „To prostě musím zdolat, to určitě zvládnu“. A psychotici to je výzva. 

Ty výzvy mě hodně posunuly v tom, že jsem se mockrát napálil, zkusil jsem si těžký klienty, hodně jsem se na 

nich naučil, hodně jsem toho pokazil. Ale teď už si takový výzvy jako moc nechci klást. Co si myslím, že je taková 

jako obecně výzva je dostat tu terapii do tý kliniky v tom smyslu, aby se ten terapeut vlastně nebál toho. Vidím, 

že je tam ten strach, když je klient suicidální, jestli si vystačím s tím, že budu tady s ním jen tak, když je 

psychotický, jestli to stačí. 

Vnímáte nějaký limit použití PCA? 

 Nevnímám tady žádný limit. Myslím, že ten přístup je jedinečný v tom, že mi dovoluje pracovat s 

jakýmkoli psychiatrickým klientem, pokud je tam indikace k psychoterapii. Když si představím, tak všichni 

psychiatričtí pacienti nejsou indikovaní do psychoterapie, protože prostě sami nechtějí. Tak nemá cenu, abychom 

se scházeli. Když je někdo agresivní, tak že nemůže žít venku, určitě to není indikace k psychoterapii, je to možné 

v nějaké krizové práci. Je tam prostor pro preterapii, ale není to psychoterapie. Kdyby ta otázka stála tak, zda má 

smysl pracovat se suicidálními, psychotickými, bulimičkami, aspergery v intencích PCA, tak tam ten limit není. 

Já nemůžu sice si klást za cíl, že schizofrenie se vyléčí… Já si třeba myslím, že klient díky dobré terapii může být 

klient skutečně apsychotický, jako že ty symptomy, které on manifestuje, jsou odrazem tý pohody nebo nepohody, 

tý kongruence nebo inkongruence. Já mám tu zkušenost, že když lidi jsou v terapii a daří se jim směřovat k tý 

kongruenci, tak ubývá těch symptomů, i těch psychotických. V tom je PCA jedinečný...netechnický směr, to není 

technika, ale že to sleduje ty potřeby toho klienta nebo pacienta. Nemůžeme si říct, že když má někdo aspergera, 

tak že když bude chodit na terapii, tak ho nebude mít. Ale to žádný směr si neklade za cíl. Ale PCA má co nabídnout 
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tomu aspergerovi i tomu schizofrenikovi. Samozřejmě jako většina lidí ráda pracuje s neurotickýma klientama, že 

tam skutečně je ta práce na rozvoji osobnosti je rychlá, efektivní, krásně vidět, pohoda, zábava, jsou to klienti, na 

které se těšíme. S těma hraničníma, těma schizofreníma je to těžší, ale i ti mají prostor v terapii. Ale má to limit v 

terapeutovi. Myslím, že nemusím cítit chuť a ochotu to dělat, ale je dobrý si to tak otevřeně říct – ne „PCA s 

hraničníma nepracuje“ ale „já s hraničníma nepracuju“. Je potřeba být upřímní k sobě, „já s tím nechci pracovat, 

protože mi to nejde, nebo nevím jak na to“. 

Máte ideální představu, jak by měla vypadat terapie? 

 To nevím, asi ne. To nemá žádnou konkrétní podobu. Má to základní meze, ve kterých by se to mělo 

pohybovat. První, co mě napadlo, že by to nemělo mít ty klasický nešvary, které často terapie mají. Třeba klient 

přijde jednou za tři týdny a myslí si, že je to terapie. Terapie má pravidla, která se musí držet, je to často, pravidelně, 

intenzivně, není to jen o tom, že klient povídá a já kývu hlavou (jak se tak o PCA píše, „Hm“ terapie). Ale, že tam 

jsem v té plné kvalitě přítomnosti. Jsem plně zaujatý tím, co klient říká, reaguju na to, identifikuju všechny ty 

procesy, který se dějí ve mě. To, co patří mě nechám bokem, to co patří toho procesu dám do procesu, a že jsem 

upřímný. Klient chodí jednou nebo dvakrát týdně, že to není nějaká podpůrka, že to je skutečně práce. Pro něho to 

bude náročný, pro mě to bude náročný… pro mě je tohle představa tý terapie. Často slyším a vidím, že to tak není, 

klienti chodí jednou za měsíc a skoro řeknou „chudáci, že jsou v terapii“, mají prostě nějakou podporu v tom 

psychologovi, je to nějaká suportivní terapie, práce, v pořádku. Je určitě celá řada klientů, která to tak potřebuje, 

ale neměli by žít v té iluzi, že taková terapie je zbaví symptomů a vede k rozvoji osobnosti. 

Patří k dobrým zásadám i princip autenticity? Dosavadní respondenti tento princip hodnotili velmi vysoko. 

 Určitě. Ta autenticita je sporný místo. Je to podmínka, kterou nelze vynechat. Nelze být neautentický, 

jinak by nefungovalo nic z toho ostatního v tý terapii, ale trochu mi to vždycky zarezonuje, protože to není úplně 

to stejný to, co principy v PCA. Autenticita není úplně totéž, co kongruence. Ta kongruence je to, že jestliže já 

dobře identifikuju to, co se děje ve mně, a to co patří do terapie tam vnesu, a to, co tam nepatří, tak uzávorkuju, 

ušetřím, připravím se tak, aby mi to neinterferovalo. Když mě bolí zuby, tak mě to odtahuje, nepatří to klientovi, 

musím to ošetřit nějak jinak. Ale jestli to, co si tady povídáme sem nějak patří, a já vám to musím zkomunikovat. 

A v tom to je ta kongruence. A ten rozdíl je v tom…kongruence tam patří a má smysl pokud je pro dobro toho 

klienta, to že mě bolí zuby, je mu jedno…ale určitě by to bylo autentické to říct. Někdy se mě zdá, že není těžký 

zaplavit ten prostor sebou, tou svojí autenticitou, ale může to být trochu balast pro klienta. Na druhou stranu i zuby 

můžou někdy interferovat s tím procesem, že je dobrý to říct, ale není to tak jednoznačné. Proto jsem s tím pojmem 

autenticita opatrnější. 

 

5. JAK SE PODLE VÁS SNÁŠÍ PCA S TÍM MEDICÍNSKÝM MODELEM, TOU ZDRAVOTNICKOU 

PRAXÍ? 

 Hrozně špatně [smích]. Často jsem na to narážel, bojoval jsem s tím. Hlavně v těch institucích, v těch 

nemocnicích. Jsem se snažil vždycky to jako vysvětlovat, proč jsou některé věci důležitý. Samozřejmě ale ten 

medicínský model je opatrný, bezpečný, a tím pádem až hyperprotektivní směrem k pacientům. Když je něco 

pacient udělá, je potřeba udělat nějaký opatření. Když se pacientka pořezala, tak musí následovat nějaká opatření. 

A někdy ta opatření přišla dřív, než s ní někdo mluvil, proč se pořezala. Zažil jsem takový situace, že pacientce 

zemřel tatínek, když byla na hospitalizaci a mně přišlo úplně samozřejmý, že mu půjde na pohřeb, ale ona byla na 

uzavřeném oddělení, „tak přece nemůže jít na pohřeb“. Co bylo překvapivý, že některým lidem se to nedalo 
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vysvětlit. Mně přišlo přirozený, že by pacientka šla tatínkovi na pohřeb, a tam jsem narazil na tu rigiditu 

medicínského systému – ona je nebezpečná sobě, je sebevražedná, přece tam nemůže jít. Takový ty základní lidský 

potřeby – potřeba rozloučit se – nebyly tak důležitý jako to že je na uzavřeným oddělení. Nakonec to nějak jako 

dopadlo, že šla s nějakým doprovodem, ale to je jedno. V tomto se to tluče. Jako dobře, že PCA je ve zdravotnictví 

víc a víc. Otevírá oči.  

V čem byste viděl výhody spojení medicínského modelu s PCA? 

 V té efektivitě. Myslím, že léčba by byla mnohem efektivnější, kdyby ti odborníci měli ten vhled, 

rozuměli souvislostem, tý dynamice. Přistupovali by k pacientům z trochu symetričtější pozice, než je běžný v tom 

zdravotnictví, kde já jsem ten, kdo má zodpovědnost za tvoje zdraví, za tvoji bezpečnost, tak já rozhoduju, ale 

kdyby se to vyrovnalo, tak „hrajem to spolu, musíme to udělat spolu, ne jenom já, ale oba, a možná, že najdeme 

takovou hranici, že někde víc já někde víc ty“. „Já jsem na tý zodpovědnosti a budem si povídat o tom, kde to je 

jinak“. Bude to asi náročnější, ale myslím, že by to bylo příjemnější pro pacienty, rychlejší, efektivnější, účinnější. 

Znamená to více dialogu? 

 Rozhodně. Více otevřenýho dialogu. Ne že si sedne tým někde na nějakém inspekčním pokoji a bavíme 

se o pacientech. Ale vezmem toho pacienta k tomu a bavíme se o tom, co taky on chce, co potřebuje. Ale i to, že 

se nebudeme bavit o těch pacientech jako o objektech... samozřejmě se to děje, dva kolegové si občas potřebujeme 

o tom pacientovi něco říct... ale v těch zásadních věcech bych se vůbec nebál toho pacienta mít u toho, už proto 

abychom o něm mohli mluvit s tím respektem, který mu patří. Ne jako o objektu, ale „Karle, teď mluvíme o vás, 

a napadá mě k vám tohle a tohle, a mýho kolegu tohle a tohle“. Ale ne jako když se baví zdravotníci sami, má to 

takový lehce devalvační náboj, který si myslím, že hodně ovlivňuje to pole jako takový. Myslím, že by se hodně 

změnilo, kdyby ty dialogy byly otevřený. Nechci říct, že to je něco, co tady úplně chybí, chybí to na spoustě 

místech, ale myslím, že je tu spoustu pracovišť, kde to tak začíná být, že se zvou klienti do těch případových 

konferencí a mluví se před nimi a s nimi, a zajímá se o jejich potřeby. Začíná to být, ale je to nový, pro spoustu 

lidí těžký a překvapivý, ale jo. 

Dařilo se vám to praktikovat? 

 Ve stacionáři ano. Vizity jsme třeba dělali tak, že seděli jsme tam psycholožka, já, arteterapeutka, vzali 

jsme si pacienta, bavili jsme se spolu. Občas jsme dělali případový konference. To ne moc často, protože to nebyl 

cíl toho pracoviště, ale když, tak jsme pozvali rodiče pacienta, pacienta samotnýho, jeho sociálního pracovníka, 

od nás psychiatr, psycholožka, bylo nás třeba pět a takhle jsme si povídali. Domlouvali jsme se, co bude, nabídli 

jsme něco klientovi a on řekl, jestli chce/nechce, ostatní přispěli v tom jako „já můžu pomoct s tímhle, já ne“. 

Takovej docela dobrej experiment. 

Vnímáte někde hranici „tady už jen medicínský model a PCA do toho nemá co mluvit“? 

 No, popravdě nevím. Protože nepracuju s takovou klientelou. Tuším, že takový oblasti tý psychiatrie a 

vůbec toho zdravotnictví, jako jsou, kde to moc prostoru nemá. To jsou třeba ty akutní oddělení. V noci přijde 

pacient a je úplně paranoidní, není v kontaktu s realitou a když mu sundáte kabát, tak z něho vypadnou tři nože a 

železná tyč. Tak tam asi není prostor pro žádnou diskuzi, ale čtyři zdravotní bratři na něm leží a píchají mu nějakou 

injekci, protože pět lidí pobodá. Já jsem ale svýho času dělal na záchytce, a to jsou situace kdy vůbec ani 

neuvažujete o nějaký diskuzi. Ale reagujete na to, co tam je, někdo se vás snaží pokousat a poškrábat a víte, že je 

HIV pozitivní, ale potřebujete ho přivázat, jinak skočí z okna, tak ho potřebujete jako zalehnout, je tam s vámi pět 

policajtů, a musíte ho jako svázat. To jsou takový nehezký stránky psychiatrie. Samozřejmě, tam to PCA svoje 
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místo žádný nemá. Ale...no možná, že i tam mi vylezl takový ten životní postoj, že jsem si říkal, abych ho tam 

nenechal moc dlouho, že ho odvážu, aby neměl ty ruce moc odřený… ale to není PCA, to je takový normální 

zájem o lidi, to bych neřek, že souvisí s filosofii, ale s nějakým nastavením. Vidíte kolegy, kterým je to jedno, jak 

dlouho tam leží, prostě tam leží, nebo vidíte kolegy, kteří na to myslí taky, „hele pojďte se mrknout, jestli už je při 

vědomí, že bychom ho nechali projít, nadechnout a napít a tak“, ale to je spíše lidskost, to má více společného s 

tím humanistickým než s tím zbytkem PCA. Jsme tady pro ty lidi, abychom jim pomáhali, ne abychom je mučili. 

 

6. VNÍMÁTE NĚJAKÉ HLUBŠÍ DOPADY PCA NA VÁŠ ŽIVOT I MIMO PRAXI? PROMÍTLO SE TO 

DO VAŠÍ OSOBNÍ FILOSOFIE? 

  Určité na hodně rovinách. Mně to hodně pomohlo rozvinout některé stránky, které jsem asi potřeboval 

dorozvinout. Myslím, že ten výcvik jako takový a terapie, ale vlastně potom i ta supervize, mi vlastně pomohli ve 

spoustě osobních věcí. Já jsem si až díky klientům, se kterými jsem pracoval, uvědomoval některý svoje zraněný 

místa, nebo křehký místa, který jsem si potřeboval ošetřit. Tak to je jeden z těch rozměrů, kdy to PCA vstupuje do 

osobního života, protože pro mě to nebylo jenom to, že jsem se ve výcviku naučil něco, ale já jsem musel taky 

zpevnit něco, rozvinout něco osobního. Takže to byl posun, který já vnímám jako nedocenitelný. Ale ta filosofie 

jako to uvažování asi taky. Uvažování o vztazích, o partnerských vztazích, o kolegiálních vztazích, ale po tom 

třeba – a tam si myslím, že tam mi to vstoupilo a vstupuje hodně silně – je přemýšlení o mých dětech a o výchově. 

Tam výcvik nestačí, to vlastně není práce, není to sezení. To je vlastně 24 hodin v tom vztahu s tím dítětem a 

někdy se tam objeví takový jako dobrý věci, zážitky dobrýho kontaktu a dialogu a někdy – a to je podle mě přínos 

tý filosofie – vidím, jak to není dobrý. Vidím, jak mi tam vlezou nějaký starý vzorce, nějaký starý zranění, zopakuju 

ty chyby těch mých rodičů na tom, a teď to uvidím a přijde nějaký pocit a snaha to zkorigovat. To je to, kam mi 

PCA leze nejvíc, do toho rodičovství. 

Pochyboval jste někdy o PCA? 

 Pochyboval. V těch momentech, kdy mi to nešlo, hlavně na začátku. Pamatuju si, jak jsem seděl s 

pacientkou a najednou jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Přišlo mi to jako, že jsem úplně bezradnej, nevěděl jsem 

co říct. To bylo ještě před dokončením výcviku. Dělal jsem na oddělení, kde se hodně pracovalo terapeuticky se 

všema pacientama, a teď já jsem ten výcvik ještě neměl hotový, ale už jsem to tak cítil, že bych měl. Tak jsem se 

snažil s těma pacientama nějak povídat. Přišla tam pacientka, která pro mě byla nějak těžká v tu chvíli. Vůbec jsem 

nevěděl, neměl jsem páru o tom jejím procesu, a nevěděl jsem, co mám dělat. Ona tam seděla a plakala a já jsem 

vůbec nevěděl, co mám dělat. A tak jsem si říkal „tak nic, tak prostě nebudu dělat psychoterapii, tak si najdu něco 

jinýho v tom životě, tohle není dobrá cesta“. To byl moment, kdy jsem začal intenzivně chodit na supervizi a po 

tom se to trošku spravilo. Začal jsem víc studovat, víc pracovat, víc supervidovat. Ukázalo se, že ta práce má 

limity, když jsem neměl dost zkušeností, znalostí, individuální vlastní terapie, sám jsem měl nějaký svoje 

překážky, tak jsem to nějak lopotně po částech odstraňoval, až i ta práce získala potom lepší kvalitu a ty 

pochybnosti pak rozptýlila. Pochyboval jsem, protože mi to nešlo. 

Objevují se pochybnosti i teď aktuálně? 

 Objevují se mi takové jako horší a lepší dny. Odchází klient a já si říkám „cos to tady zas dělal, to bylo 

hrozný, teď to bylo sezení úplně zabitý k ničemu“. Někdy je to tak, že se vrátí a vidím, že to nebylo až tak k 

ničemu, a někdy jo fakt to bylo k ničemu. Ale že těch zkušeností pozitivních bylo víc, že neztrácím smysl v to, že 

to je dobrý. Takže to jsou víc pochybnosti o mně než o tom smyslu terapie jako takový. Myslím, že jsem měl fakt 
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to štěstí v životě udělat dost dobrejch zkušeností, že v té terapii pořád smysl vidím. To jsou takový jednotlivý 

pochybnosti, jestli jsem dobře zvolil toho klienta do terapie, ale o tom přesvědčení už asi tolik ne. 

Byla pro vás formující nějaká literatura z oblasti PCA? 

 Noo...té literatury bylo asi víc, co mi přišlo formující. Já jsem samozřejmě na začátku výcviku četl 

všechnu tu doporučenou literaturu, a moc se mi do toho nechtělo, nešlo mi to, tak jsem spíš nečetl, než četl, protože 

mě to přišlo těžký. A dost mě zaměstnávala i ta medicína, tak jsem na to trochu kašlal. Až jsem začal pociťovat ty 

nedostatky, tak jsem se k tomu vrátil. A do toho Rogerse jsem se nějak nemohl začíst, moc mi to nešlo, ty základní 

požadavky jsou číst přímo Rogerse, ne ty přežvejkaný texty. Takže to nebylo nic moc. Ale jak se v tý praxi 

ukazovalo, že mi ty znalosti chybí, tak jsem po tom narazil na Briana Thorna, a ty jeho články a ta jeho kniha, 

která vyšla i v ČJ. A zas mě to vrátilo chuť číst, a tam jsem pochopil, že je potřeba číst Rogerse, tak jsem se k 

němu vrátil. To už je jedno, co vezmete – Způsob bytí, Být sám sebou, Client Centered Therapy (učebnice, 

technická kniha). Co hodně formuje tu filosofii je Buber, Já a Ty – podstata humanistický terapie, nedá se to vzít 

na začátku studia, k tomu jsem se propracoval, ale tam se mi po tom hodně věcí spojilo. To, co mě hodně nadchlo 

je Margaret Warnerová, která vlastně dokonale ukázala, jak to PCA patří do tý psychiatrie, je to směr, který je 

živý, že nemá ty limity, o kterých se pořád mluvilo (rozvojová práce, podpůrná), ale že je to směr který léčí i ty 

duševně nemocné. 

Měl byste nějaké doporučení pro lidi, co by chtěli jít do klinické sféry – klinické psychologie, psychiatrie? 

 Hrozně bych je chtěl podpořit. Vidím v tom velkej smysl. Já vím, že pro spoustu absolventů psychologie 

jsou i lákavější věci jako personalistika, výzkum a tak. Ale klinika je strašně fajn, mě to baví. A lidí, kteří to dělají 

dobře je málo. A PCA bych doporučil, protože to mám vyzkoušený, je to směr je v tomhle užitečný, je dobrý, není 

vůbec pozadu. PCA má jednu výhodu oproti gestaltu, KBT, dynamické terapii, které se také vyskytují hodně v 

klinice, velmi důsledně pracuje s technikou psychoterapie. Teď nemyslím s psychoterapeutickýma technikama, 

ale technikou reagování na klienta, že opravdu není jedno, jak co řeknu a kdy to řeknu, ale všechno má svoje místo, 

svůj smysl, a to že se terapeuti PCA učí formulovat má velký smysl. Není to jenom o tom, že se učí jenom, co 

tomu klientovi je, jaký je jeho proces, jak mu rozumět, ale že se v PCA mnohem víc pracuje s tím, jak to řeknu. 

To se mi hlavně u těch, které superviduju ukazuje jako úplně nenahraditelný. Někteří tohleto nemají, PCA tohle 

mají v tom základním vybavení, a to se jim bude hodit. 

Je dobré formulování něco, co naučí výcvik? 

 Naučí to hodně ten výcvik a hodně supervize. PCA tradičně hodně pracuje s nahrávkama. V tom výcviku 

se pracuje tak, že se udělá nahrávka, pustí se ve skupině nebo individuálně, zastaví se, „hele tys teď řekl tohle, 

všiml sis, co to udělalo?“, „zkus to přeformulovat, aby klient mohl víc explodovat“, a teď se zkouší hledat ta 

formulace – „tohle je dobrý, protože to je méně hodnotící, víc podněcuje tu exploraci“. Vypadá to strašně 

technicky, všichni si myslej, jak je PCA nestrukturovaný, tady naopak ta práce je strašně strukturovaná, ale je 

hodně efektivní. 

 


