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Anotace : 

Diplomová práce na téma „Využití prvků systemického přístupu v poradenském programu 

pro závislé matky" se zabývá možnostmi obohacení poradenské praxe. Práce vysvětluje 

principy a metody práce jednoho z psychoterapeutických směrů, aby následně mohla 

sledovat možnosti jeho využití v poradenské praxi. Zabývá se efektivitou využívání 

systemické psychoterapie v poradenském procesu se závislými matkami, což demonstruje 

na kasuistikách. 

Anotation: 

This graduation theses with the topic of , , How to take advantage of the systemic access in 

the counseling program for drug addict mothers" put mind how to enrich the counselling 

profession. The works explains principles and methods of one of the psychotherapeutic 

streams consequently shows possibilities of taking advantage in counselling proffesion. It 

put mind to efficient exploitation of counselling procedure with drug addict mothers, what 

can be proved by case reports. 
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1. Úvod 

V diplomové práci se věnuji tématu využití prvků systemické terapie v poradenském 

programu pro závislé matky. Pro téma diplomové práce jsem se rozhodla i z důvodu, abych 

zhodnotila své vzdělání získané při výcviku v systemickém přístupu. Systemický přístup v 

terapii disponuje propracovanou metodologií. Výcvik je zaměřen na praktický nácvik 

práce s klienty, a proto je v současné době v rámci dalšího vzdělávání vyhledáván stále 

častěji i pracovníky v poradenství. 

Vztah mezi psychoterapií a poradenstvím je dlouhodobě přetrvávající téma. Cílem 

diplomové práce není hledání rozdílů mezi psychoterapií a poradenstvím, ale hledání 

možností, jak může konkrétní psychoterapeutický směr obohatit poradenský program pro 

závislou klientelu. Cílem diplomové práce je ukázat, že do poradenského procesu patří 

prvky psychoterapie a v kterých částech poradenského programu pro závislé se jimi lze 

inspirovat. V současné době pracuji v Centru pro rodinu DROP IN, které je poradenským 

pracovištěm pro matky, jež mají v anamnéze užívání návykových látek. Pracovní tým 

centra je multidisciplinární. Skládá se z poradenských pracovníků, kteří jsou vzděláni 

v různých humanitních oborech a různých psychoterapeutických směrech. 

V první části práce představuji systemický psychoterapeutický směr s důrazem na jeho 

vznik, vývoj, základní principy a techniky směru. V druhé části práce sleduji poradenský 

proces v poradenském programu pro závislé matky. V procesu se zaměřuji na vyhledávání 

momentů, kdy je možné nechat se systemickou psychoterapií inspirovat. V praktické části 

demonstruji na třech kasuistikách možnosti i meze využití systemického přístupu 

v poradenském programu. 

Systemický přístup nabízí techniky a metody práce, které mohou být pro poradenského 

pracovníka inspirací, a to je důvod mého rozhodnutí zabývat se v předložené diplomové 

práci možnostmi využití systemického přístupu v poradenské práci se specifickou 

klientelou závislých. 
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2. Teorie a vymezení systemického přístupu 

V následující části se snažím představit systemický psychoterapeutický směr z hlediska 

jeho vzniku, vývoje a jeho promítnutí do poradenství a terapie, abych mohla později 

demonstrovat jeho využití v poradenském programu. Systemický přístup má velmi složitou 

teorii a propracovanou metodologii, kterou tato práce svým rozsahem není pochopitelně 

schopna podrobně vysvětlit. Proto se zaměřuji pouze na klíčové momenty důležité pro 

vývoj systemického přístupu. Systemický přístup má veliký počet různých škol a 

představitelů, zabývám se nejdůležitějšími z nich a jejich základním přínosem pro 

obohacení a rozvoj systemického přístupu. V první části se zabývám především teoriemi, 

na jejichž základě se systemický přístup utvářel. V další části představuji jednotlivé 

systemické školy, jejich představitele a techniky práce. V závěru kapitoly se zabývám 

základními principy a pohledy systemického přístupu a stavem systemického přístupu u 

nás. 

2.1. Pojem systém, systemický 

V první kapitole práce se pokusím o vysvětlení základních pojmů směru a samotného 

názvu systemický. 

Označení systemický, které chronologicky navazuje na označení systémový, je odvozeno 

od slova systém. Významová adjektiva k systemický jsou koncepty jako „kybernetika", 

„sebeorganizace", „ radikální konstruktivismus". Všechna tato témata jsou variacemi téhož 

a jejich označení se liší jen původem jejich vědních disciplín. Blíže se jim budu věnovat 

v dalších kapitolách. 

Kurt Ludewig ve své pražské přednášce (1990, in Pecháčková, 1992, s. 81) definuje 

systemickou terapii slovy : „ Neexistuje žádná praxe, která by sama o sobě mohla být 

nazvána systemickou terapií. Jsou pouze terapeuti, kteří se obracejí na systemickou teorii 

pro inspiraci. Systemická teorie je čočka, skrz kterou se díváme na praxi, ale nic, co by 

nám říkalo, jak tu praxi máme dělat. Systemika je způsob, jak zacházet s fenoménem 

terapie." 
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Ludewig v zmíněné řeči přesně vystihuje problematiku pojící se se systemickým 

přístupem. Systemický - označuje pouze obecný myšlenkový přístup a porozumění teorii 

systémů. Neexistuje žádná jednotná definice, co je to systemický přístup. Na rozdíl od 

jiných směrů (Např. psychoanalýza), nevznikla systemika u jednoho zakladatele a na 

jednom místě. Vznikla v 70. a 80. letech 20.století na několika místech světa u řady 

terapeutů, kteří se nechali inspirovat novým myšlenkovým proudem a teoriemi o 

systémech. Systemické přístupy jsou tak skupiny přístupů k terapii, které vychází 

z filozofie radikálního konstruktivismu a teorie sociálních systémů. Myslet systemicky pak 

znamená myslet na systémy konstruktivisticky. Abych nadále mohla přiblížit tento směr a 

pokusila se o vyjádření podstaty systemického přístupu, považuji za nutné představit 

teorie, z kterých systemický přístup vyšel. Zvláště pak teorii systému i s proměnami, 

kterými prošla, neboť, jak bylo řečeno výše, vývoj teorií systémů podnítil vznik 

systemických přístupů. 

Samotný pojem „systém" má svůj vývoj a řadu vysvětlení, lišící se podle toho, jakým 

oborem je zrovna pojmenováván a používán. Na počátku však stojí definice, kterou 

systemický přístup uznává. Chápe systém jako „sadu elementů nebo objektů společně se 

vztahy mezi těmito objekty a jejich příznaky" ( Schlippe, Schweizer, 2001, s. 40). 

Systemická terapie akceptuje pojetí a definici systému jako skupinu, množinu prvků a 

vztahů mezi nimi, jinak však na tuto skupinu prvků nahlíží a pojetí postupně inovuje. 

Z tohoto hlediska je systém komplexní-složený-útvar, od jiného ohraničený. Kdo zkoumá 

systémy, musí určit jak jejich prvky a vztahy, tak jejich hranice. Jednotlivým pojetím se 

věnuje kapitola o systémových teoriích. 

2.2. Filozofická východiska 

Systemické přístupy se opírají o teorie o systémech. Vedle nich však systemický přístup 

ještě ovlivnila filozofie té doby, tedy filozofie postmoderní a především radikální 

konstruktivismus. Postmodernismem, který označuje spíše obecně kulturní fenomén, který 

přesahuje rámec filozofie, se věnuji v následující kapitole. 

7 



2.2.1. Postmodernismus 

Postmodernismus je do jisté míry odpovědí na modernismus. Přičemž modernistické 

hnutí začátku 20.století bylo reakcí na morální jistoty a filozofický idealismus. 

Modernismus byl charakteristický svou pozitivistickou orientací, požadavky na vědeckost 

a empirický výzkum, hledání kauzálních vysvětlení a universálních pravd, dovoláváním se 

objektivní reality a předpokladem, že alespoň někteří z nás k ní mají přístup. 

S modernismem související Strukturalismus je myšlenkový směr vzniklý na půdě 

jazykovědy. Byl modernistickou snahou identifikovat universální kódy a struktury, které 

jsou základem všech jazyků. Strukturalismus chápe jazyk jako systém znaků (znak jako to, 

co zastupuje něco jiného). Nejlépe vystihl využití strukturalistické myšlenky Michel 

Foucault (1996), který pojmu využil pro popis vědění. Naše vědění se podle něj řídí 

určitým systémem uspořádání, určitým systémem vztahů ( epistemé), který reguluje to, čím 

a jak se naše vědění zabývá. Předem vyznačuje způsob uspořádání světa a nutí nás myslet 

tím a ne jiným způsobem. Naše zdánlivě svobodné myšlení se vždy drží v dané osnově. 

Postmodernismus se objevil v 70. a 80.1etech. Zatímco modernismus hlásal jasnost a 

pořádek, postmodernismus směřuje k eklekticismu a pluralitě hledisek. Jasná a čistá forma 

je nahrazena postmoderní záplavou představ, kombinací. Postmoderní společenské vědy se 

děsí universálních teorií. Základní charakteristikou postmodernismu je skepse a odmítnutí 

přesvědčení o universální pravdě. Toto myšlení trvá na „principu plurality", vychází 

z postulátu o mnohosti současně platných, praktikovatelných koncepcí, přičemž žádná není 

pro ostatní závazná. Postmoderní kritici jsou zaujati jazykem. Dekonstrukce -

postmodernistická literární aktivita - odmítá Strukturalismus jako marný pokus 

demonstrovat existenci absolutní reality ukryté za jazykem. 

Začíná se mluvit o „ poststrukturalismu", jehož hlavní podstatou je kritika klasického 

pojetí znaku a jenž přichází s představou otevřené struktury. Znak nemá význam určený 

preexistujícím systémem, ale jeho význam se neustále utváří. To zpochybňuje i představu 

znaku jako toho, co zastupuje věc samu. Jedním z myšlenkových proudů vzešlých z tradice 

postmodernismu je konstruktivismus. 
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2.2.2. Radikální konstruktivismus a sociální konstrukcionismus 

Proud konstruktivismu vyšel zpostmoderní filozofie a z teorie systému, především 

z kybernetiky druhého řádu. K největšímu rozvoji došlo až koncem dvacátého století. 

Společné aspekty postmoderního a konstruktivistického myšlení by se daly shrnout takto 

(Strnad, 1992): 

o rozpoznání relativní, subjektivní a proměnlivé povahy poznání 

o přijetí různých perspektiv 

o odmítnutí univerzálních kategorií, které byly v minulosti uznávány jako pravdy 

o vzrůstající pochopení, že „pravdy", které jedinci konstruují o sobě samých a světě 

jsou významně ovlivněny jejich historicko-kulturně-sociálním kontextem. 

Termín konstruktivismus označuje v psychologii především teorie, které kladou zvláštní 

důraz na aktivní účast subjektu na poznání a aktivní vytváření, konstruování významů. To 

je vyjádřeno především radikálním konstruktivismem, který tvrdí, že poznání nereflektuje 

„objektivní" realitu, ale pouze uspořádání a organizaci světa vytvářeného naší zkušeností. 

Představuje tak postmoderní odklon od přesvědčení o možnosti přesného a nezkresleného 

poznání objektivní reality. Chápe svět jako složený z nekonečně velkého množství realit, 

realita je z tohoto pohledu spíše „ vynalézána" než objevována. Význam je tvořen 

prostřednictvím jazykové aktivity, je interakční a neustále se mění. Významy tak mohou 

být nekonečně dekonstruovány, přerámovávány až do té míry, že realitu nelze odlišit od 

lingvistických konstrukcí sloužících k jejímu uchopení. 

S tímto přístupem úzce souvisí koncept pozorovatele. Každý výklad poznání musí 

zahrnovat výklad pozorovatele. 

„Konstruktivismus začíná své vyprávění od pozorovatele, nikoliv od skutečnosti" 

(materiály pro účastníky výcviku ISZ) 

V konstruktivistické psychologii se mění role jazyka. Jazyk nezrcadlí vnější svět, nýbrž 

tento svět vytváří. 

Steve de Shazer odlišuje tři základní přístupy k jazyku: 

a.) „ západní myšlení", které pokládá jazyk za reprezentaci reality a předpokládá, že 

tato realita existuje 
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b.) buddhismus, který tvrdí, že jazyk naopak blokuje náš přístup k realitě. Buddhisté 

dochází k realitě skrz meditaci, při které vypínají jazyk 

c.) poststrukturalismus, který tvrdí, že „ jazyk je realita" a lidé nepoužívají jazyk jako 

nástroj, ale konstruují v něm svou realitu 

Radikální konstruktivismus 

Radikální konstruktivismus tvrdí, že realita není objevována, ale konstruována jedincem. 

Je to nekonvenční přístup k otázce poznání. Vychází z předpokladu, že poznání, bez 

ohledu na to, jak je definováno, je v hlavách lidí a že myslící subjekt nemá jinou možnost 

než konstruovat své vědění na základě vlastní zkušenosti. To, co ze zkušenosti vytvoříme 

představuje jediný svět, ve kterém vědomě žijeme. 

Právě pro toto je radikální konstruktivismus radikálním, že poznání nereflektuje objektivní 

realitu. Svět, který zažíváme a poznáváme je nutně konstruován námi samotnými. 

Sociální konstrukcionismus 

Sociální konstrukcionismus rozvíjí základní východiska konstruktivismu, že realita není 

objevována, ale utvářena, nicméně mezi oběma směry existují také rozdíly. Přesto bývají 

konstruktivismus a konstrukcionismus často zaměňovány. Základní rozdíl mezi oběma 

směry spočívá v jejich teoretickém původu. Zatímco kořeny konstruktivismu leží převážně 

v biologii a fyzice v pracích Maturany a Varely, sociální konstrukcionismus zdůrazňuje 

sociální konstruování reality. Sociální konstrukcionismus klade větší důraz na sociální 

interpretaci, intersubjektivní vliv jazyka a zpochybňuje self odděleně od ostatních. Zatímco 

klasický konstruktivismus chápe realitu jako produkt mysli jednotlivce reagujících na svět, 

sociální konstrukcionismus ji považuje za produkt vztahů s druhými. 

Gergen (1993) je nejznámějším představitelem a charakterizuje konstrukcionismus čtyřmi 

základními předpoklady: 

• termíny, ve kterých rozumíme svému světu a sobě samým nejsou vyžadovány tím, 

co je tam venku 

• naše způsoby popisování, vysvětlování nebo reprezentace jsou odvozeny od vztahů 

• svými popisy, vysvětleními nebo jinými reprezentacemi utváříme svou kulturu 
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• uvažování o našich způsobech porozumění je podstatné pro naši budoucí pohodu 

Gergen zdůrazňuje, že poznání není něco, co mají lidé v hlavě, ale spíše něco, co spolu lidé 

dělají. Konstrukcionismus předpokládá, že myšlenky, obrazy a vzpomínky vznikají 

v procesu sociální výměny s prostředím a předávají se prostřednictvím jazyka. Jazyk je 

vždy sociální a skutečnost vzniká v dialogu. Důležitou roli hraje diskurz, tedy způsob, jak 

vysvětlujeme, podáváme a líčíme stav věcí, způsob a obsah myšlenek. Analýza diskurzu 

neřeší otázky, kterými se v oblasti jazyka zabývá „ tradiční psychologie", jejím předmětem 

jsou například způsoby a důvody nastolování určitých témat v konverzacích. Směr přichází 

s radikálními pochybnostmi o světě, který považujeme za samozřejmý - i v každodenním 

životě - a vyzývá ke zpochybňování objektivního základu konvenčního poznání. 

2.3. Zdroje a východiska radikálního konstruktivismu 

Není možné se v této práci detailně věnovat jednotlivým teoriím, přestože měly prvotní 

úlohu při vzniku systemického směru v poradenství a psychoterapii a jsou základními 

stavebními kameny tohoto přístupu. A proto se budu věnovat alespoň základním tezím a 

přínosům teorií, na kterých je vidět posun v uvažování o systémech. 

V zásadě jedna systémová teorie podněcovala druhou, ale není to pravidlem a teorie se od 

sebe liší především tím, v jakém oboru vznikaly. Patří sem teorie o systémech, teorie 

autopoiesy a teorie, které pak ovlivnily zvláště rodinnou terapii. Posloupnost, kterou 

užívám při představování, je založena alespoň částečně na chronologickém principu ( jak 

na sebe teorie navazovaly), přestože i to není zásadní kriterium, neboť řada teorií vznikala 

téměř v současné době. 

Odkud se vůbec přemýšlení o systémech přebírá. Poprvé se objevuje teorie systému 

v biologii a fyziologii. Ale zásadní průlom nastal po druhé světové válce v podobě tzv. 

kybernetiky, jako nauky o řízení technických systémů. 

Systemické uvažování bylo ovlivněno následujícími myšlenkovými směry: 

systémovými vědami a kybernetikou, kybernetickou epistemologií G. Batesona, 

komunikační teorií v rodinné terapii, kybernetikou Il.řádu, teorií autopoietických systémů 

Maturany, teorií sociálních systémů Luhmana a klinickou teorií Kurta Ludewiga jako 

největšího systemického teoretika současnosti. 
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2.3.1. Kybernetika a obecná teorie systémů 

Jak již bylo řečeno výše, teorie systémů se sice nejdříve vyvíjela v biologii, ale skutečný 

průlom zaznamenala po 2.světové válce jako kybernetika ( nauka o řízení technických 

systémů). Ústředním problémem se v technice stala snaha o udržení rovnováhy a 

přiblížení se ze stavu existujícího stavu žádoucímu (Schlippe, Schweitzer,s. 38). Zabývali 

se částmi technických systémů, které jsou označovány za subsystémy a také principy, jak 

se dá technický systém řídit a jak přenáší informace. Objevilo se, že kybernetický systém 

pracuje na systému homeostázy a zpětné vazby, kdy pro udržení stabilní homeostatické 

struktury je systém nucen na základě zpětné vazby od určitého stupně vytvářet subsystémy, 

jinak by klesala jeho stabilita. 

O přenos do dalších oborů vědeckého poznání se zasloužil Bertalanfíy a jeho obecná 

teorie systémů, jež se stala základním impulsem zpochybňujícím tehdejší přístup 

k vědeckému poznání. Bertalanfíy (in Pecháčková, 1992) ve své teorii rozlišuje mezi 

systémy uzavřenými a systémy otevřenými - které interagují se svým okolím, působí na 

něj a prostředí zase na systém. Těmito otevřenými systémy se nadále zabývá. Zaměřuje se 

především na vlastnosti a zákony systémů, které pro ně platí obecně. Definuje systém jako 

„komplex složek v interakci", „ celek je více než pouhá suma svých částí" ( Bertalanfíy in 

Pecháčková, 1992, s.21). Někdy bývá kybernetika a obecná teorie systémů ztotožňována. 

Kybernetika se však zabývá spíše tím, jak systémy fungují, jak komunikují s jinými 

systémy anebo s vlastními složkami, obecná teorie systémů se zaměřuje spíše na strukturu 

systémů. ( materiály pro účastníky výcviku ISZ, 2003, s.4). 

Základními pojmy kybernetiky jsou zpětná vazba a informace. Pro pochopení podstaty 

tohoto myšlenkového proudu považuji za přínosné se alespoň okrajově o těchto základních 

tezích zmínit. Myšlenka zpětné vazby spočívá v přesvědčení, že část výstupu ze systému se 

do něj opět vrací ve formě informace o tomto systému. Zpětná vazba může být pozitivní, 

která způsobuje zvýšený výskyt chování, nebo negativní, která výskyt předcházejícího 

chování snižuje. Kybernetický model tímto přinesl důležitý pojem, který se stal jedním ze 

základních kamenů systemického přístupu a to: cirkulární kauzality namísto dřívější 

lineární. Cirkulární kauzalita je podstatný znak živých systémů a je jejich předpokladem 

Pro přežití v měnícím se prostředí. Funkce kybernetického systému dále závisí na 

informacích, zprávách obdržených zvnějšku. 
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Díky kybernetice byla opuštěna homeostáza jako důležitý pojem a mnohem důležitější se 

stala změna v systémech. 

V psychologii toto systémové uvažování ovlivnilo nejdříve především rodinné 

poradenství a terapii. K rodině se začalo přistupovat jako ke skupině lidí v interakci. A 

převzal se pojem systém z technických kruhů do poradenství a psychoterapie. Díky 

systémovému modelu se začala vnímat rodinná struktura a model přinesl vysvětlení o tom, 

jak rodina funguje a udržuje svou organizaci. Patologie přestala být chápána jako záležitost 

jedince a posunula se do úrovně poruchy celého rodinného systému. 

V psychologii zdomácněly pojmy jako informace, cirkularita, zpětná vazba. O tuto aplikaci 

se zasloužil především Gregory Bateson, kterému je věnována následující kapitola. 

2.3.2. Teorie systémů Gregoryho Batesona 

Myšlenky Gragoryho Batesona jsou základem rozvoje systemického uvažování. Bateson 

se společně s jeho ženou Margaret Mead zabýval řadou vědních oborů. Přestože je Bateson 

inspirací mnoha systemických poradců a terapeutů , on sám nikdy psychoterapeutem 

nebyl. 

Spolu se svými spolupracovníky aplikoval kybernetiké poznatky o negativní zpětné 

vazbě do oblasti rodinných interakcí. Bateson předpokládal, že psychiatrický symptom plní 

udržovací funkci stability dysfunkční rodinné struktury. 

Bateson začal poukazovat na nebezpečí lineární kauzality a věnuje pozornost kauzalitě 

cirkulární, která charakterizuje systémy. Cirkulární kauzalitou rozumí proces, kdy 

jakýkoliv krok v jeho posloupnosti nemůžeme vysvětlit jako přímý důsledek kroku 

Předcházejícího. Vzorec je zároveň kontextem, který udává momentálně se vyskytující 

rámec, není třeba ho interpretovat, stejně jako není nutné hledat příčiny problémů a vývoj 

samotného kontextu. (Pecháčková, 1992). 

Jeho vrcholné období je obdobím „epistemologickým". Tento pojem ve fílozofikém 

smyslu znamená teorii poznání, další označuje vědní disciplínu, zabývající se tím, jak 

organismy poznávají a myslí. Bateson používá termín ve spojení kybernetická 

epistemologie, která se snaží odpovědět na otázky týkající se poznání. 
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Důležitou myšlenkou v psychoterapii a poradenství se stalo Batesonovo pojetí informace 

jako „ významného rozdílu". 

„ ...aby byl vytvořen rozdíl, vždy je třeba alespoň dvou věcí. Aby byla vytvořena zpráva 

o rozdílu, tedy informace, je potřeba dvou entit, tak aby rozdíl mezi nimi zakládal vzájemný 

vztah ... 

Jeho myšlenka je dobře viditelná na Korzybského tvrzení, že „mapa není území". * ^ ' c 

„ Co z území se dostává do mapy? Víme, že území samo se do mapy nedostává. To je 

ústřední bod, s nímž všichni souhlasíme. Tedy, jestliže by území bylo stejnorodé, nic z něj 

by na mapě nebylo. Co se do mapy dostává , to je ve skutečnosti rozdíl, ať už rozdíl 

v nadmořské výšce, rozdílná vegetace, rozdíly ve struktuře populace, rozdíly v povrchu 

nebo jakékoli jiné rozdíly. Rozdíly jsou to, co se dostává do mapy. ( Bateson, 1972, in 

KONSč.2). 

Tvrdí, že ve světě komunikace jsou výsledky, tedy významy zprávy, dosahovány právě 

rozdíly. Z nekonečného množství rozdílů si vybíráme jen některé a ty se stávají 

informacemi. Rozdíly které si vybíráme, vnášíme jako informaci do světa my sami. Tedy 

vybíráme rozdíl, který má pro nás význam. Každá informace má určitý vzorec a zároveň je 

sama součástí většího vzorce ( kontextu). Zdůrazňování role kontextu je základní téma 

prací Batesona a jeden z největších základních kamenů systemického poradenství. 

Interpretace každé události je závislá na tom, jak zapadá do známých vzorců událostí, 

stejně tak interakce a vztahy nejsou podle Batesona charakteristikou jednotlivce, ale jsou 

vždy produktem dvojího popisu. Na tomto tvrzení vystavěl Bateson svoji „teorii dvojné 

vazby" (Double Bind Communiation Project). 

Zabývá se otázkami, jaké vztahové vzorce mohou ovlivňovat způsoby chování u 

schizofrenie. Teorie tvrdí, že mezi dvěma či více osobami existuje vztah, který je velmi 

těsný a důležitý. Dochází vněm ke komunikaci dvojné vazby, která svoji povahou 

omezuje počet možných sdělení. Příjemce se domnívá, že z hlediska druhého se situace 

jeví jako logická a přirozená a on něco přehlédl, když se v tom nemůže vyznat. A tak se 

může vzdát svého myšlení a uposlechnout, anebo se snaží vycouvat ze vztahů fyzickou 
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izolací, blokováním komunikačních příjmů. Taková komunikace se projevuje jako 

symptomy schizofrenie. Cílem terapie je pak změna vzorce a tím ovlivnění 

symptomatického chování. 

U klientů s problémy se to projevuje tak, že již všechno vyzkoušeli a mají pocit, že vždy 

skončí stejně. Rodinný vzorec může pak narušit pouze osoba zvenčí, která vnese klientům 

další pohledy na situaci (tedy pomůže spoluvytvořit jiný vzorec). 

Celé dílo Batesona významně ovlivnilo rozvoj rodinné terapie a poradenství. Zejména 

jeho postoji k objektivní realitě. Bateson zpochybnil, že naše popisy reality by odpovídaly 

realitě samotné. V praktickém užití jsou pak dva popisy ( například klienta a poradce) lepší 

než popis jeden. Pro své následovníky vytvořil zájem o kontext a zaměření pozornosti na 

komunikaci. 

2.3.3. Autopoietická teorie Maturany a Varela 

V chemických procesech byla objevena zdánlivě „sama od sebe" vznikající uspořádání -

disipativní struktury. Ve fyzice podobné procesy byly popsány synergetikou a teoriemi 

chaosu, která tvrdí, že za určitých podmínek mohou systémy samy ze sebe 

„sebeorganizovaně" utvářet nové systémy nebo se měnit. V systémech začala být zajímavá 

namísto homeostázy změna systému. V návaznosti na myšlenky zpětné ( dvojné) vazby 

( viz s. 11) začaly být úvahy o autopoiéze ( sebeorganizaci) systému zajímavé pro biology 

- Humberta Maturanu a Francisca Varela. Jejich ústředními tématy se stalo poznání a 

organizace života. 

Maturana se snažil pochopit jev percepce. Zkoumání zrakového vnímání jej přivedlo na 

myšlenku, zda existuje korelace mezi vnímaným jevem a tím, co přijímají buňky sítnice. 

Nervový systém označoval po svých experimentech za do sebe uzavřené povahy. 

Je to podle něj vnitřně konzistentní systém a neobsahuje reprezentace nebo obrazy 

prostředí. Znamená to, že neexistuje žádná objektivní skutečnost, ale pouze subjektivně 

řečená pozorovatelem. Každé poznání se vztahuje k pozorovateli. Pozorovatel je zdrojem 

všech realit, kritéria přijatelnosti tvrzení jsou dána souhlasem pozorovatelů, nikoliv 

objektivitou. 

Namísto objektivní reality je třeba se zaměřit na biologickou strukturu poznávajícího -

Pozorovatele. 
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„ Poznání neproniká do uzavřeného terénu, nýbrž mapuje. Pokud chceme posoudit věrnost 

a kvalitu map, musíme se tedy zabývat mapováním a strukturou mapujícího, protože 

teritorium zůstává nepřístupným". (Ludewig, 1994,s.43) 

Tyto myšlenky vedly Maturanu k otázce: Jaká je tedy organizace života? 

Maturana souhlasí s Batesonem a vidí organizaci živého systému jako cirkulární, navíc 

pokračuje, že je organizačně uzavřená a takovéto systémy nazývá systémy 

autopoietickými ( s autopoietickou organizací). 1 

Maturana rozlišuje mezi organizací a strukturou systému. Každému systému přísluší 

organizace, která určuje, že jednotka patří do určité třídy a struktura, která se týká 

aktuálního způsobu, kterým je jednotka uskutečňována. Zatímco organizace je neměnná, 

struktura se neustále mění. Systém uchovává svou identitu, dokud jeho organizace zůstává 

nezměněna. 

Kritériem přežití systému je jednak zachování organizace systému a jednak jeho shoda 

s prostředím. Tedy neustálé přizpůsobování. Struktura systému determinuje chování 

systému tak, že specifikuje, se kterými podněty ve svém prostředí může systém vstupovat 

do vztahů a jakým způsobem se bude v interakci chovat. Struktura se tak mění s každou 

interakcí. 

,-Je to struktura králů, co určuje, že všichni lidé jsou pro ně podaní. "(Pecháčková,1992, 

s.35) 

Maturana tak přináší definici strukturou determinovaných systémů. Chování systémů není 

určováno druhem interakce, interakce nemůže determinovat, jak bude systém reagovat. Je 

tedy také systémem nezpůsobilým podstupovat instruktivní interakci. Systém může 
v určitém momentě dělat pouze to, co právě dělá a co mu umožňuje jeho struktura. 

Definování strukturou determinovaných systémů by se dalo vymezit následovně: 

*** interakce s prostředím pouze podněcuje změny struktury systému 

' Autopoietická organizace - z řečtiny, doslova sebe-vytváření. Sama sebe vytvářející organizace. (Schlippe, 
Schweitzer, 2001, s. 50) 
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• struktura systému plně určuje jeho chování 

• struktura systému určuje , co bude přijato jako interakce a co ignorováno 

• informace neexistuje, instruktivní interakce nejsou možné, vnější působení na 

systém neurčuje, co se stane uvnitř něho 

• je možné spustit určité změny a předvídat, co se stane, známe-li strukturu systému, 

ale není možné určit, co se stane uvnitř systému 

Z toho vyplývá, že živé bytosti jsou tak svou podstatou „ neinstruovatelné". Kdo zná jejich 

specifičnost, může vyvolat žádoucí způsoby chování, nejedná se ale o instruování, nýbrž o 

vzájemné sladění fungování bytosti a prostředí. Pouze přiměl bytost, aby přešla do jiného 

stavu, změnu pouze podnítil, ale nezapříčinil. Změna je tedy výsledkem interakce 

organismu s prostředím, je podnícena rozrušujícím vlivem, ale určena strukturou 

rozrušeného systému. Podle své struktury vybírá živá bytost způsob účinku v prostředí 

probíhajících událostí, které v ní mohou vyvolat změny. 

Myšlenky o subjektivním poznání a poznání daném pozorovatelem, stejně jako teorie 

autopoietických systémů přinesly zásadní změny v uvažování o roli poradců a terapeutů. 

Poradci se vzdali myšlenky, že by mohly kontrolovat dění v systému, ale zodpovědnosti se 

nezbavili, jelikož si uvědomovali možnost rozrušení struktury systému zvěnčí. Systémy 

stejně dělají, co odpovídá jejich sebeorganizaci, a proto poradci nemohou své klientské 

systémy instruktivně řídit. Navíc myšlenky o poznání daném pozorovatelem, zbavilo 

poradce i ambice, že mohou vůbec systémy objektivně popsat. Role poradce a terapeuta se 

mění, není již tolik odborníkem na „věc", neboť nikdo nezná situaci lépe než klienti. 

Stávají se spíše experty na to, jak uvést do chodu pomáhající procesy. Jsou těmi kdo 

umožňují dialogy, v kterých jsou popisovány konstrukce skutečnosti. 

2 3.4. Kybernetika ILřádu 

Až doposud se všechny teorie zabývaly pozorovanými systémy. Toto období, tedy 

zhruba od roku 1950 do roku 1980 se nazývá obdobím „ kybernetiky l.řádu". Nyní nastává 

Přelom a začíná období teorií o pozorovatelích pozorující systém, které se označuje jako 
fáze „ kybernetiky kybernetiky „neboli „ kybernetiky 2.řádu". Poradci se začali vnímat 

jako součást nějaké větší cirkularity, svých rodin, svých kultur. Nastal posun od pohledu na 
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věci z vnějšku k pozorování vlastního pozorování. Vyplynulo to z vývoje neurofyziologie. 

Foerster ( zakladatel kybernetiky 2.řádu) říká, že položíme-li si otázku, jak pracuje mozek, 

dojdeme k závěru, že je zapotřebí mozku, aby mohla být o mozku napsána teorie, 

(in Pecháěková, 1992, s. 23). 

Původní kybernetická vysvětlení se ukázala být neadekvátní, protože v popisu lidských 

systémů nezahrnovala pozorovatele. Kybernetika druhého řádu tedy chápe pozorovatele 

jako nedílnou součást toho, co je pozorováno a zdůrazňuje , že vlastní pozorování mění 

pozorované. 

Tyto změny v myšlení jsou spojeny s novým pohledem na systém. Systém není nadále 

pokládán za něco, co skutečně existuje, ale je utvářen prostřednictvím našeho vnímání. I 

samo označení systému je rozlišení, které činí pozorovatel. 

Kybernetická metafora rodiny jako stroje vedla k chápání, že terapeut stojí vně rodiny a 

kontroluje ji, může vidět a určit, co je špatně a problém napravit. 

Z perspektivy kybernetiky druhého řádu terapeut nemůže systém objektivně popsat. 

Terapeut je zúčastněným pozorovatelem, který konstruuje reality společně s klientem. 

Dříve to byl princip objektivity, který určoval, že vlastnosti pozorovatele nebudou 

zahrnuty do popisu pozorovaného. 

„Je-li odstraněna esence pozorování, totiž procesy poznávání, pozorovatel je redukován na 

kopírovací stroj.. " (Foerster, in Pecháěková, s.22) 

2.3.5. Teorie sociálních systémů - N.Luhman 

Obecná teorie systémů prochází hlubokou proměnou, distancuje se od dříve používaných 

technizujících koncepcí. Zatímco Maturana s Varelem (biologický přístup) byli opatrní při 

Přenosu své teorie autopoietických systémů na sociální systémy, zasloužil se o tuto 

aplikaci N.Luhman ( sociologický přístup). 

Podle Luhmana se sociální systémy neskládají z lidí, ale utvářejí se autonomně na 

základě vlastních elementárních operací, samy sebe utvářejí svými operacemi a udržují se 

•Hmi ( in Schlippe, Sweitzer, 2001). 
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Oct precizního vymezení pojmu systému Luhmann požaduje, aby zodpovědělo tři 

základní otázky: co útvar odlišuje od pozadí ( hranice systému), z čeho se útvar skládá ( 
komponenty nebo prvky) a co jej drží pohromadě ( vztahy mezi prvky). 

Hranice sociálních a psychických systémů unikají přímému pozorování. Lze je poznat 

pouze na základě funkce hranic. Funkce, která útvar současně odděluje od jeho prostředí a 

současně jej k němu váže. 

Komponenty jsou jako takové vytvářeny vztahy mezi komponentami. Komponenty 

systému podle Luhmana neexistují před vytvořením systému. Systém není pouhá suma 

svých částí. Specifické znaky systému vznikají společně sjeho vynořujícími se 

komponentami. Všechny vlastnosti objektů spíše vyplývají z interakce a mění se společně 

s interakcí. Systémy zajišťují své další trvání tím, že připouštějí určité vztahy, to dodává 

komponentám svůj systémový charakter. Komponenty systému jsou tedy pevně svázány 

svými vztahy. 

Komponenty, vztahy a hranice vznikají současně, jsou vzájemně podmíněny a jsou 

základem soběvztažné organizace systému. Změny nejsou způsobovány zvenku, ale 

napojují se na procesy ve vztazích mezi komponentami (Ludewig, 1994). Systémy se tímto 

způsobem vytvářejí kognitivně - jazykovými výkony pozorovatelů. Pojem systému je tedy 

konstrukt vytvořený v jazyce. Sociální systémy jsou založeny na komunikaci, uskutečňují 

se prostřednictvím komunikace. 

„ Vycházíme z toho, že sociální systémy se neskládají z psychických systémů, natož pak 

z živých lidí Sociální systémy se utvářejí autonomně a na základě vlastních 

elementárních operací" (Luhmann, in Ludewig,s. 63). 

Sociální systémy pracují se smyslem. Hranice systému jsou pak hranicemi smyslu. 

,JSmysl je aktivní výběr, jímž lidské prožívání z přebytku možného tvoří řád." (Schlippe, 

Scheweitzer, 2001,s.53). Je to dobře Jinak by rychle vznikl nekontrolovatelný chaos. 

(Například jestliže se spolu baví dvě osoby,pak toho říkají mnohem méně, než co jim právě 

probíhá ve vědomí). To neznamená nic jiného, než že lidé si z komplexity dění cíleně 

vybírají to, co se hodí k jejich vzorcům konstruování smyslu. Prvky sociálního systému 

jsou tedy komunikační akty, které se na sebe napojují a hranice jsou určeny smyslem. 

Luhman tak přináší změnu pojetí systému i do systemického poradenství a terapie. Tvrdí 

, že sociální systémy nejsou tvořeny samotnými lidmi, ale jsou tvořeny v komunikaci. Tak 
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lze jakkoli krátce trvající interakci ( i poradenskou), pokud zakládá komunikaci, vyložit 

jako sociální systém, zatímco pouhé nahromadění interagujících lidí nemusí být žádným 

sociálním systémem. Stejní lidé tak mohou současně podporovat nebo narušovat více 

systémů. Někdy je Luhman kritizován za to, že ze systemické teorie vyloučil osobu. 

2.3.6. Klinická teorie Kurta Ludewiga 

Pojem „klinická" teorie je v mnoha oborech spojován synonymně s „ léčením". Ludewig 

však označení klinická používá k označení veškerých psychosociálních opatření pomoci, 

zaměřených na „ léčení" ve smyslu snížení či odstranění trápení 

V předcházejících kapitolách jsme se seznámili s koncepty systémů Maturany a 

Luhmana. Zatímco Maturana si představuje, že sociální systémy se skládají z lidí, takže 

poradenská práce se pak musí opírat o diagnostiku osobnosti, Luhman připravuje koncept, 

který se zdá plodnější, ale je primárně zaměřen na makrosystémy, a proto se těžko převádí 

do každodenní poradenské praxe. Kurt Ludewig, zakladatel Hamburského Institutu 

systemických studií, spojuje ve své klinické teorii tyto dva koncepty a vytváří koncept 

celkový, který bere v ohled člověka s jeho tělesnou a psychickou dynamikou a zahrnuje i 

sociální systémy, které mají povahu událostí. 

Koncipuje jednotky sociálního systému jako „ členy" a vytváří tak most mezi člověkem a 

komunikací. 

„ Člen není člověk, nýbrž sociálně konstituovaná jednotka. Členy lze chápat jako 

rekurzivní, tj.na sebe sama zpětně působící operátory, kteří utvářejí a upevňují 

komunikační proces. Vynořují se z komunikace a ustavičně se mění existují dokud trvá 

jimi konstituovaný proces " ( Ludewig, s. 75) 

Ludewig ve své teorii rozlišuje mezi člověkem, členem a rolí. Člověk nese různá členství 

v různých systémech, je s nimi členstvím spojen, může jich proto nést i víc a z těchto 

členství pak vychází jeho charakteristické chování, které označuje rolí. 
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„ Zatímco člověk označuje živou bytost a již tím se liší od sociálního operátora „ člena ", 

obsahuje „ role" zobecněný program pro provedení třídy určitých členství." 

(Ludewigs. 76) 

Rovinu sociálního systému tak posouvá s konceptem člena a systém označuje jako 

komplexy členů, které uskutečňují smysl nesený tématem. 

Předmětem klinické teorie se stal proces čtyř sociálních systémů: 

1. problémový systém : se vyznačuje tím, že věcný obsah, téma v komunikaci 

systému je hodnocen jako problém a tudíž nežádoucím. Tyto systémy jsou 

udržovány kolem problému. Přičemž problémem rozumí jakékoliv téma 

v komunikaci, které něco hodnotí jako nežádoucí. Zdůrazňuje, že je to problém, 

který vytváří kolem sebe systém, nikoliv, že nějaký systém by měl problém. ( tzn. 

například rodina jako systém nemá problém se záškoláctvím dcery, ale záškoláctví 

kolem sebe vytváří systém, do kterého nemusí spadat všichni členové rodinného 

systému, nýbrž je tvořen zcela jinými členy) 

2. systém hledající pomoc : se vyznačuje tím, že postižení dospívají k názoru, že 

nemohou situaci sami zvládnout a rozhodnou se vyhledat pomoc. 

3. klinický systém: se vytváří v době, kdy pomoc hledající a pomoc poskytující si 

v rozhovoru vyjasňují situaci, aby mohli najít prostředky pomoci. Vytváří spolu 

přechodný klinický systém, kde si vyjasňují kompetence a příslušnosti k systému, 

přeformulovávají problém ve smyslu možností pomoci. 

4. terapeutický systém: v případě, že pomáhající a pomoc hledající vytvoří systém se 

společně formulovaným tématem, tzv. „ terapeutickou zakázkou". Tento systém 

trvá do doby, než je terapeutická zakázka naplněna, což je takto spatřováno 

pomáhajícím. Pomoc hledající spíše spatřuje ukončení systému v dosažení cíle, 

jestliže trpí svými problémy méně, únosněji nebo vůbec. 

Klinická teorie vnesla další zlomové pojetí do poradenské a terapeutické praxe. Změnil 

se náhled na dlouhotrvající terapie a dlouhé diagnostikování klientů. Role vně 

intervenujícího experta je překonána a je dán respekt vůči lidské autonomii všech 

zúčastěných systému. Klienti spolu s terapeuty vytváří, na čem se má pracovat a kdy může 

kýt spolupráce skončena. 
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Zavedením pojmu člena dochází k překonání jak medicínského konceptu psychopatologie, 

tak normativnímu modelu odchylky v rámci psychosociální oblasti. Koncept člena totiž 

dovoluje rozlišovat mezi lidmi a jejich členstvími. Umožňuje to vyvozovat takové 

fenomény (jako např.mentální anorexie) obecně z rolí a z členství. Tím se snižuje 

nebezpečnost zaměňování diagnóz s realitou. To poradce a terapeuta osvobozuje od úlohy 

přinášet výklad choroby, porozumění a expertnost do problému člověka. Na druhé straně 

se právě pro tento pohled stává systemický přístup terčem nejrůznější kritiky. 

2.3.7. Komunikační teorie v rodinné terapii - strategické a strukturální přístupy 

Poznatky o komunikaci vycházející z činnosti skupiny kolem Gregoryho Batesona byly 

důležitým impulsem pro rozvoj tzv. „pragmatické komunikační teorie", navržené 

P.Watzlawickem. Teorie je popisována v jeho knize „Pragmatika lidské komunikace" 

(1999). 

Skupina kolem Watzlawicka dělí komunikaci na tři na sobě závislé části: syntax ( který 

je důležitý pro předávání zpráv), sémantiku (která se týká významu zprávy) a pragmatiku 

(což je účinek zprávy, která má vztah k chování a reakcím). 

Chápou pojmy chování a komunikace jako synonyma. Jakékoliv chování je komunikací ( i 

když nic dotyčný neudělá) a naopak každá komunikace ovlivňuje chování. Přičemž 

důležitou roli hraje kontext, v kterém komunikace probíhá. 

Watzlawick, Bavelasová, Jackson formulovali pět tzv. „ komunikačních axiomů": 

1. Nelze nekomunikovat 

Autoři tvrdí, že veškeré chování má význam sdělení. Ani absence hovoru není výjimkou ( 

vždy s sebou nese nějaké sdělení, v případě bez řeči, například nechuť mluvit). Všude tam, 

kde se objevuje přání vyhnout se pozici, která je spojena s komunikací, se mohou objevit 

různé typy reakcí. Odmítá se komunikace, akceptuje se komunikace, nebo se komunikace 

diskvalifikuje ( tedy zpráva se připraví o jasný význam rozporuplností, změnou tématu, 

metaforickými interpretacemi apod. Takovou řeč nazývají autoři „ schizofrenickou" , tedy 

řečník používá takového jazyka, který ponechává na příjemci, aby si sám vybral z mnoha 

možných významů, které mohou být i neslučitelné. Někdy tato řeč nemusí být projevem 
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duševního onemocnění, ale jedinou možnou reakcí na nesnesitelný kontext. Je ještě jeden 

typ reakce, který autoři popisují „ symptom jako komunikace". To znamená, že určitý 

symptom, indispozice znemožňuje hovor s druhým, neboť symptom natolik druhé 

ovlivňuje a nositel se s ním natolik sžil, že o sám je zbaven zodpovědnosti za ovlivňování 

chování a komunikace. ( Jsem depresivní, proto to dělám, já sám to neovlivňuji). 

2. Každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt, druhý aspekt určuje 

předcházející a je tedy metakomunikací 

Toto odpovídá výše zmíněnému tvrzení, že komunikace zprostředkuje nejen informaci ( 

obsah), ale zároveň vyvolává chování ( příkaz, vztahový aspekt). Ta část komunikace, 

která je příkazem, ve svém důsledku závisí na vztahu mezi komunikujícími. Obsah 

zprostředkuje data, zatímco příkaz to, jak se má komunikace chápat. Vztahový aspekt 

komunikace je shodný s metakomunikací, která je nezbytná pro úspěšnou komunikaci. 

Ideálním případem jsou pak například partneři, kteří se shodují jak v obsahu svých zpráv, 

tak v definici vztahu.Nejhorším případem, kdy se neshodují ani vjendom. Dále existuje 

několik stupňů těchto případů, například: 

- partneři se neshodují v obsahu, ale nijak to jejich vztah nenarušuje; 

- shodují se po obsahové stránce, ale ne v rovině vztahu. To znamená například tzv. 

„ role obětního beránka", kdy při problémech s dětmi dává jeden submisivnější za 

pravdu druhému a je riziko, že po překonání krize s dítětem ( tedy po rozplynutí 

obsahové stránky) nastane krize manželů. 

3. druh vztahu je v souladu s fázováním komunikačních sledů mezi 

komunikujícími 

Pro pozorovatele se může komunikace zdát jako nepřerušovaný sled výměn. Účastníci 

však sled událostí fázují. Nestejná fázování průběhu událostí mohou vést ke konfliktu, a to 

Především ve vztahu, kdy mají pocit, že ten druhý disponuje stejnými informacemi, nebo 

že musí druhý vyvodit stejné závěry jako oni. To souvisí s domněnkou, že existuje jediná 

skutečnost a veškeré vidění jiné skutečnosti je věcí iracionality, nebo záměrného 

Překrucování faktů. 
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4. lidské bytosti komunikují jak digitálně, tak analogově. Digitální jazyk 

postrádá přiměřené významy vztahové stránky, zatímco analogový zas nemá 

odpovídající skladbu, která by povahu jednoznačně definovala. 

Autoři pojímají rozdíly těchto typů komunikací. Obsah analogového sdělení je daleko 

složitější , variabilnější a abstraktnější než obsah digitální. Kdykoliv je použito slova 

k pojmenování něčeho, je zřejmé , že vztah mezi jménem a pojmenovanou věcí je použit 

libovolně. Oproti tomu v analogové komunikaci ( postoj, gesta, výraz obličeje, rytmus řeči) 

použijeme k vyjádření věci něco, co se jí podobá. Dá se předpokládat, že obsahový aspekt 

bude sdělován digitálně, zatímco vztahový aspekt má obvykle povahu analogovou. 

Povaha lidského jazyka je z principu analogová, což znamená, že v jazyce není nic 

primárně definováno, nýbrž význam je vždy tvořen kontextem. 

5. všechny komunikační výměny jsou buď symetrické nebo komplementární 

v závislosti na tom, zda jsou založeny na rovnosti nebo rozdílnosti 

V případě symetrické interakce mají partneři tendenci odrážet chování toho druhého, 

v případě komplementární interakce doplňuje chování jednoho partnera chování druhého. 

Symetrická interakce je charakterizována rovností, zatímco komplementární je založena na 

maximalizaci rozdílů. Poruchy těchto komunikačních vzorců představují „symetrická 

eskalace" ( charakteristická bojem) a „rigidní komplementarita" (vede většinou ke 

znehodnocování partnerovy sebedefinice). 

Formulování komunikačních axiomů přineslo nový pohled na komunikaci. Na symptomy 

se v poradenství a psychologii začalo pohlížet jako na výsledek zmatení, nejasnosti, 

rozporu a paradoxů v rodině. Převládal názor, že všechny symptomy mohou být spojeny 

s určitým druhem komunikace používaným pacientovou rodinou. 

Teorie systémů, myšlenky Gregoryho Batesona a Watzlawickova komunikační teorie 

ovlivnila rodinné poradenství a terapii šedesátých a sedmdesátých let. Rodinní poradci a 

terapeuti rozvíjeli představy o tom, jak by měl vypadat funkční rodinný systém. Tomuto 

chápání odpovídaly strukturální a strategické přístupy. 

Strategické přístupy označují ty přístupy , ve kterých na sebe terapeut bere zodpovědnost 

za ovlivňování lidí. ( Gjuričová, Kubička, 2003). Opírají se o teorii systémů a kybernetiku 

a jejich ústředními otázkami jsou: jak symptom pomáhá udržet v rodině homeostázu, krizi 
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a jak může být symptom nahrazen efektivnějším řešením problému. Snaží se o jinou 

organizaci systému. Využívají různých technik, nejvýznamnější jsou přerámování a 

paradoxní intervence. Přerámování změní vnitřní model světa rodiny tak, že se 

problematické chování octne v jiném „ rámci", (př. dítě lže rodičům, přerámováním se dítě 

snaží rodiče potěšit a nezatěžovat je). 

Při paradoxní intervenci vytvoří terapeut plán, ve kterém zpochybní perspektivu, v níž je 

vnímán problém. Na základě plánu pak zadává rodině, aby v symptomatickém chování 

pokračovala. V tomto případě je však potřeba, aby byl problém již jasně definován a 

metoda klade velkou náročnost na tvořivost terapeuta. 

Strukturální přístupy se zaměřují na strukturu rodinného systému, kterou popisují 

v termínech aliancí (těsný vztah mezi dvěmi členy rodiny), koalic (silná vazba jednoho 

rodiče a dítěte) a mezigeneračních bariér (aliance rodičů a na druhé straně aliance dětí). 

(Gjuričová, Kubíčka, 2003). 

Cílem poradenství nebo terapie u těchto přístupů je rodinný systém restrukturovat, a to tím, 

že nabízí alternativní, funkčnější způsoby chování. 

Kritikou se stala normativní představa o funkční rodině. Tedy otázka, kdo může určovat, 

jak má vypadat správný, zdravý rodinný systém. 

Dosavadní teoretické základy se zdály nedostatečné. Boscolo tvrdí: „ Je lepší nechat 

koncept rodinného systému zcela stranou a uvažovat o terapeutické jednotce jako o 

jednotce významu."(in Schlippe, Schweitzer, 2001). 

3. Odraz systémového a konstruktivistického myšlení 

v poradenství a terapii 

Pod pojem „konstruktivistický" řadíme spektrum poradenských a terapeutických směrů a 

Přístupů. Někdy se znatelně liší, jsou pluralističtí ve svých metodách a stanoviscích 

k základním otázkám. Shodují se však v tom, že jsou opozicí objektivistické epistemologii. 

Nejdůležitější myšlenky, které se přenáší do poradenské a terapeutické praxe jsou : a) 

zdůraznění pozice konstruktivismu (konstruování reality), b) postavení poradce a terapeuta 

jako zúčastněného pozorovatele a c) úlohy jazyka v poradenské praxi. 
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L.Hoffmanová (1984) charakterizuje přístupy zastávající tyto stanoviska pěti znaky: 

• přístup zahrnující „ pozorující systém" a poradcův (terapeutův) vlastní kontext 

• spolupracující spíše než hierarchické uspořádání 

• vytvoření kontextu pro změnu, ne specifikování změny samotné 

• cirkulární přístup k problému 

• nehodnotící přístup 

Konstruktivističtí terapeuti tvrdí, že terapie není ničím víc, než výměnou příběhů mezi 

terapeutem a klientem. Ve světě relativních pravd nejsou terapeutovy příběhy o nic 

objektivnější nebo vědečtější než klientovy. 

Z tohoto pohledu není důležité, zda jsou klientovy příběhy pravdivé nebo nepravdivé, ale 

jestli jsou užitečné, jestli fungují. Někdy se můžeme setkat s metaforou terapie jako 

konverzace. Metafora je sice užitečná, ale zavádějící ktomu, že chápeme pak samu 

konverzaci za terapii a povídání za pomáhající a léčivý faktor. Znamená však interakční 

aspekt, že musí probíhat mezi dvěma a více lidmi a probíhá v jazyce. V pomáhající 

konverzaci neobjevujeme pravdy, ale vytváříme významy v interakci s druhými. 

Pomáhající nabízí svou přítomnost a pozornost, aby mohl být vytvořen nový kontext, 

v němž bude klient mluvit a myslet o tom, čemu se pokouší porozumět jinak a objeví se 

užitečnější porozumění. Změna je pak přirozeným důsledkem dialogu (Goolishian, 

Anderson, 1991). Terapeut ji nevyvolává, pouze umožňuje, aby se udála. Není expertem na 

klientův život a problémy, ale je expertem na vytváření kontextu, v němž se může změna 

uskutečnit. Terapeut neurčuje jednostranně, kdy nebo jestli se konkrétní klient změní 

konkrétním směrem. Ani klient ne. Pomáhající nemůže systém objektivně řídit, může jej 

jen narušovat. Moc a možnost terapeuta způsobit změnu byla vystřídána postojem 

neutrality. 

V poradenských a terapeutických směrech ovlivněných tímto způsobem uvažováním 

(systémové a konstruktivistické) lze odlišit dva proudy - systemický a narativní. 

V následující kapitole přiblížím základní školy těchto směrů a jejich podstaty. Jelikož 
s ohledem na šíři práce není možné se věnovat podrobně jednotlivým představitelům, 

vymezím základní rozlišení a p ř í n o s y jednotlivých škol se zaměřením se převážně na jejich 

specifika metodologie a technik. 
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3.1. Systemické terapie 

Pojem systemický pochází od Milánské školy a má vyjadřovat zaměření na všechny 

úrovně systému. V současné době je však pojem systemický chápán ve spojitosti 

s Ludewigem jako konstruktivistické porozumění teorii systémů. 

Ludewig (1994) charakterizuje systemické myšlení šesti základními tezemi: 

1. vše řečené je řečené pozorovatelem 

2. pozorovatel je jazykující živá bytost 

3. vše řečené je vytvořeno jazykováním 

4. reality jsou argumenty v konverzování 

5. systémy jsou komplexní jednotky vytvořené jazykováním 

6. systemicky myslet znamená soustředit se na systémy 

Tomuto by pak Milánská škola neodpovídala jako systemická, neboť není ještě 

konstruktivistická, ale řadila by se spíše mezi školy systémové. 

Systemický přístup vychází především z epistemologie Batesona a z teorie Humberta 

Maturany. Základními východisky jsou kybernetika Il.řádu a radikální konstruktivismus. 

K hlavním představitelům patří milánská škola, škola Andersena, Shazer a Ludewig, 

kterým se krátce věnuji v následujících oddílech. 

3.1.1. Milánská škola 

Jak již bylo řečeno dříve, základní přínos milánské školy bylo zavedení užívání pojmu 

systemický, přestože milánská škola byla ještě strategická. Do tzv. milánské školy patří 

Mara Selini-Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin a Guliana Prata. V jejich podání 

Pojem systemický ještě stále zdůrazňuje zapojení všech úrovní systému. Chápou rodinu 

jako seberegulující systém řízený pravidly vytvořenými na základě interakčních vzorců. 

Milánská škola prošla několika vývojovými obdobími. Počátky Milánského týmu 

vychází především z teorie Gregoryho Batesona a jejich nejranější práce jsou popsané 

v knize „ Paradox a protiparadox" (Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata, 1978). V návaznosti 

na Batesona rozpracovávají myšlenky, ke kterým došli ve své praxi s rodinami se 
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schizofrenním členem. Popisují svůj terapeutický postup, který předčil všechny metody 

svou krátkostí a důrazem na efektivnost. 

Vycházeli z myšlenky, že rodina je autoregulační systém, který si v průběhu času, 

procesem pokusu a omylu vytváří vlastní pravidla, které zajišťují jeho relativní stabilitu. 

Považovali veškeré chování za komunikaci, zajímali se o charakteristiky komunikace a 

chování udržující pravidla a předpokládali, že k odstranění symptomu je třeba změnit 

pravidla. Duševní nemoc je chápána dle milánského týmu jako výsledek poruch 

v komunikaci. Rodiny, se kterými pracovali, se ocitali v paradoxní situaci, popisovali je 

jako „ patologické", „rigidní", které jakoukoliv změnu chápou jako hrozbu. Proto hledali 

způsob práce, které by jejich „rigidní hry" překonaly, vytvořením „ protiparadoxu". 

Velký důraz kladl Milánský tým na závěrečné intervence, které měly mít na rodinu 

rozrušující vliv. Takovými intervencemi jsou rituály, předpisy, které mění rodinná pravidla 

bez jakéhokoliv vysvětlení. Mají za úkol oslovit určité stránky rodinných vztahů na rovině 

činů a ne na rovině slov. Příkladem takového ritualizovaného předpisu je například rituál 

sudé/liché dny, kdy vykonává klient určitou činnost jen ve všechny liché dny. 

Závěrečnou intervencí rozumíme každou intervenci, která dává klientovi něco na cestu, 

ať už je to shrnutí, reflexe nebo domácí úkol. Závěrečná intervence obsahuje známé a 

nové. Tedy vychází z toho, co bylo během rozhovoru řečeno a zároveň něco narušujícího, 

co povzbuzuje k přemýšlení. Závěrečná intervence obsahuje komplimenty, uznání za 

účastenství a v druhé části samotnou závěrečnou zprávu, která obsahuje 

- ocenění, 

- shrnutí průběhu rozhovoru, 

- domácí úkol, který je zaměřen zpravidla buď na chování, nebo pozorování. 

Přičemž se domácí úkol zaměřuje na alternativy chování: 

dělat totéž více - směřuje k tomu, aby se sám člověk rozhodl, zda se chce ještě takhle dál 

trápit 

něco vynechat - nejvíce narušuje stabilitu, vynechat určité chování, které bylo 
v dosavadním vzorci stěžejní 

^zkoušet něco nového - podporuje experimentální prostor, to však může u klientů 

vzbuzovat strach a tudíž se to v domácím úkolech kombinuje se starým vzorcem chování, 

aby si klient mohl uvědomit rozdíl (v sudý den se chovejte jakoby již problém nebyl, 
v lichý den se chovejte stejně jako dosud). 
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Domácí úkol slouží ktomu, aby navodil změny převážně mezi sezeními. Umožňuje 

klientovi vyzkoušet si nové způsoby přemýšlení, jednání a objevit vlastní řešení situace. 

Struktura sezení 

Milánský tým začal ve své práci používat techniku jednocestného zrcadla, která do té 

doby byla využívána jen při výcviku či supervizi. Od Milánské skupiny vzešla myšlenka 

využívat tým, který je tvořen terapeutem v místnosti s rodinou a týmem ostatních 

odborníků sledujících konzultaci za zrcadlem. Tito zbylí odborníci sledují konzultaci a 

mají-li pocit, že terapeut něco důležitého přehlédl, nebo se dostal do zajetí dynamiky 

systému, přeruší sezení. 

Sezení v podání Milánského týmu má pět částí: 

1. příprava sezení - úvodní sezení před sezením: diskuze týmu o dosavadních 

informacích, shrnutí předchozího sezení 

2. hlavní rozhovor, konzultace 

3. přestávka a porada týmu - mezisezení: terapeut s týmem rozpracovávají myšlenky a 

vypracovávají závěrečnou intervenci 

4. závěrečná intervence: terapeut tyto myšlenky předává rodině a zadává úkol nebo 

rituál 

5. sezení po sezení: závěrečná diskuze týmu o sezení 

(Schlippe, Schweitzer, 2001). 

Někdy bývá milánský přístup označován jako „ dlouhá krátká terapie" , neboť intervaly 

mezi jednotlivými sezeními byly poměrně dlouhé, avšak celkový počet rozhovorů většinou 

velmi nízký. 

Poté přichází v Milánském týmu bod obratu. Tuto změnu představoval přesun zájmu od 

závěrečných intervencí k způsobu řízení sezení. Pozornost byla přesunuta k tomu, co se 
děje během sezení, k technikám vedení rozhovoru, strategiím a taktikám řízem. Tento 

důležitý posun vyplynul žňového chápání systému, který není složen z lidí, ale 
z komunikace, informace a důraz je kladen na jednotky významů a pravidel. 

Milánská škola přináší do systemického přístupu další důležité principy vedení rozhovoru: 

hypotetizování, cirkularita a neutralita. A představují koncept cirkulárního dotazování. 
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Hypotetizování. Na základě informací, které terapeut má o rodině formuluje hypotézu, 

jejíž pravdivost ověřuje. Ukáže-li se hypotéza jako mylná, formuluje novou hypotézu na 

základě nových informací. 

Cirkularita. Je schopnost terapeuta vést rozhovor na základě zpětné vazby od rodiny. 

Cirkulární otázky a dotazování. Tento způsob otázek přineslo hnutí rodinné terapie, ale 

forma vrcholí v milánské škole. Snahou cirkulárního dotazování je zapojit ostatní členy do 

rozhovoru. Nezáleží přitom na počtu osob, ale na vytvoření možností, jak vidět věci 

z různých úhlů pohledu. Cirkulární otázky se ptají na vzorce ne na věci, směřují 

k reflektování a zamyšlení a na odpovědi se dá navázat vždy další otázkou. Symptom, 

problém je chápán jako proces, utvářený jednáním a komunikací osob. Cirkulární otázky se 

Ptají po rozdílu ve vidění věcí a na variantu ještě jiného vidění. 

»Řekl jsi, že na tebe rodiče štěkají? Co to dělají, že je to štěkání? 

Kdybyste musela z domu odejít, kdo nejspíš bude nejvíc smutný? 

Bylo u vás více hádek, než se dítě narodilo, nebo po porodu?" 

V praxi to vypadá tak, že každý člen rodiny je vyzván, aby popsal například vztah mezi 

dvěma dalšími členy. 

Autoři přinášejí pět praktických metod cirkulárního dotazování: 

1. v termínech interakčního chování: „Když Lorenzo začne ztrácet kontrolu a strká do 

tvé matky, co dělá tvůj otec?" 

2. termínech rozdílů v chování: „ Co dělají tví prarodiče, čím jsou tak otravní?" 

3. v termínech řazení jednotlivých členů rodiny podle chování nebo interkace: „ Seřaď 

členy vaší rodiny podle toho, jak často zůstávají v neděli doma". 

4. v termínech chování ukazujícího změnu vztahu před a po události: „ Bojovali spolu 

maminka a bratr víc před tím nebo po tom, co tatínek onemocněl?" 

5. v termínech rozdílu s ohledem na hypotetizování: „ Kdyby jedno s dětí mělo zůstat 

doma, kdo si myslíte, že by byl tím nejlepším pro vašeho otce?" 

Neutralita. Není tím myšlena intrapsychická dispozice pracovníka, ale efekt jeho chování 
během sezení. Znamená to, že pokud by členové rodiny byli po sezení dotázáni, komu 

z nich terapeut stranil nebo jaký má úsudek o některém ze členů, měli by zůstat členové 

rodiny zmatení a nejistí si odpovědí. 
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S tímto novým chápáním došlo však k rozpadu týmu, neboť každý zaujal jiné stanovisko. 

Boscolo a Cechin byli mezi zastánci absolutní nezávislosti hypotéz a dnes je jejich cílem 

stále více narušovat a poskytovat podněty pro změny, zatímco Selvini a Prata byly zastánci 

umírněnějších pozic. Rozpad týmu byl oznámen v roce 1982. 

Pozitivní konotace: Je jednou z nejdůležitějších technik milánské skupiny. Bývá často 

ztotožňována se strategií přeznačkování, nicméně pozitivní konotace se vyvinula 

z techniky paradoxního předepisování symptomů. Pozitivní konotace je vysvětlením 

symptomu. Jedná se o pozitivní hodnocení chování, které se normálně označuje za 

patologické. Způsobí tak ještě jiný pohled na věci, kdy z něčeho špatného udělá něco 

přijatelnějšího. 

„K: můj manžel na mě hrozně žárlí 

P: aha, to znamená, že jste pro něj asi hodně důležitá" 

3.1.2. Přístup Toma Andersena 

Přístup Toma Andersena vychází převážně z kybernetiky druhého řádu a je spojen 

s rozpracováním modelu týmu za zrcadlem. Diskuze týmu za zrcadlem byla stále více 

kritizována a prožívána jako ponižující pro klienty. Poté co jednou pracovní skupina vinou 

technické chyby zažila, jak rodina sledovala debatu týmu a potom velmi živě reagovala, 

nikoliv rozzlobená, nýbrž velmi motivovaná, začal Andersen častěji umožňovat rodinám, 

aby diskuzi naslouchaly. Tak vznikl reflektující tým jako alternativní metoda a jedna 

z forem reflektujících procesů charakteristických snahou říci vše otevřeně. Tento 

reflektující proces představuje změnu perspektivy (přesun z dialogu k naslouchání tomu, 

jak druzí hovoří o stejném problému), která umožňuje vynoření nových myšlenek. 

Vznik týmu představoval „systemickou revoluci" , protože bořil důležitost předchozích 

mocenských a expertních forem práce jako jednocestné zrcadlo, nebo předpisy 

v závěrečných intervencí. Reflektující tým, tím že hovoří přímo před rodinou, musí 

Přizpůsobovat svůj jazyk a tak se řadí spíš do forem práce spolupracujích. 

Reflektující tým vychází z myšlenky, že prostor pro změnu je tam, kde je prostor pro 

výměnu myšlenek a kde se děje „hra" s významy. Impulsy z týmu jsou přitom zadávány 

hez aktivního či dokonce manipulativního ovlivňování. 
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Základní struktura práce s týmem se děje tak, že se terapeutický systém (klient a 

pracovník) oddělí od systému pozorujícího (reflektující tým). S tímto nastavením a 

strukturou sezení musí klient vždy souhlasit. Poté je rozhovor zahájen a veden 

pracovníkem z terapeutického systému, kdy v průběhu sezení je sezení přerušeno fází 

reflektování. V této fázi členové reflektujícího týmu hovoří mezi sebou bez interakce 

s terapeutickým systémem, o sezení a o tom , co slyšeli, co jim běží hlavou a o nápadech. 

Klient přičemž toto všechno poslouchá, ale s týmem nevede diskuzi a nemusí ihned 

zastávat nějaké stanovisko. Teprve po skončení reflexe, se poradce obrací na klienta a 

vyzve ho, aby zareagoval na něco, co ho oslovilo či zaujalo. Protože klient si pouze vybírá 

z řady toho, co bylo řečeno, nemůže reflexe týmu uškodit, ale spíše nabídnout řadu nových 

postřehů a možností. 

Aranžmá práce s týmem se může v mnohém lišit. 

- Tým může být klientům představen, nebo může po celou dobu zůstat bez kontaktu 

- Může konzultaci pozorovat z jiné místnosti přes zrcadlo, videopřenos, nebo být 

s terapeutickým systémem v téže místnosti 

- V průběhu konzultace tým nezasahuje a konzultaci nepřerušuje, nebo může do 

konzultace kdykoliv vstoupit s připomínkou, otázkou 

- Při reflexi týmu pracovník buď zůstává s rodinou, nebo odchází k týmu 

- Reflexe týmu probíhá před rodinou, nebo bez účasti klientů 

Tom Andersen se zabýval také metodicky fází připojování se ke klientovi a otevírání 

spolupráce. Vypracoval systém užitečných otázek. 

1-okruh: „Jak Vás napadlo přijít sem za mnou? Kdo měl ten první nápad? Jak rozumí 

tomu, že ho sem poslali? Co Vás nakonec přimělo sem přijít? Čím by to tu mohlo být jiné, 

°ež všude tam, kde jste již byl?" 

2-okruh: J a k bychom měli našeho společného setkání využít? Co bychom dnes měli 

udělat, aby to pro Vás bylo užitečné?" (Slouží ke zjištění klientovi představy o užitku a 

Pracovník se snaží hledat společné téma, na kterém by mohl klientem pracovat) 

3- okruh: ,Je to, na čem teď pracujeme, opravdu to, co potřebujete? Co jiného bychom 

"Sli dělat, než to co děláme? Je to, co nyní děláme, to pro co jste si přišel?" 
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(Vychází z předpokladu, že klient je ten, kdo je schopný posoudit, že to co dostává, mu 

k něčemu je. Pracovníkovi slouží k ujištění, že to co s klientem dělá, míří tam, kam má.) 

4.okruh: „Jestliže není, jak jinak bychom měli postupovat? Co by mělo být jinak, abyste 

měl pocit, že je to, co potřebujete?" 

(Systemieký pracovník věří, že klient má právo spolupodílet se na zvolených metodách a 

postupech. Je to on, kdo má právo navrhovat jiné cesty, náměty, protože pak je 

spolupracující a spolupráce mu může být užitečná.) 

3.1.3. Krátká terapie 

Krátká terapie neboli terapie orientovaná na řešení je spojena s Centrem krátké terapie 

v Milwaukee v USA a se jmény: Steve de Shazer a jeho manželka Insoo Kim Bergová. 

Významně se od jiných systemických škol liší tím, že od počátku terapie se nezaměřuje na 

Problém, ale na jeho řešení. Berg a Shazer (Shazer, 1985) používají pojmy „mluvení o 

problému" (problém talk) a „ mluvení o řešení" (solution talk). Jsou to pojmy protikladné a 

řídí se tím, že mluvení o problému vytváří problémy, zatímco mluvení o řešení vytváří 

řešení. Zabýváme-li se klientovým problémem, dozvídáme se více a více fakt o jeho 

trápení až nakonec společně s ním uvěříme, že tato fakta jsou skutečná a nezměnitelná. 

Tyto postupy jsou podle týmu z Milwaukee spojeny s přesvědčením, že aby mohl klient 

čelit dalším problémům, musí nejprve zpracovat to, co se skrývá pod povrchem. Na řešení 

orientovaná terapie naopak zdůrazňuje, že kauzální vysvětlování nás může svést z cesty. 

Řešení totiž vyžaduje zcela odlišný způsob uvažování, které je mimo problém. Pokud 
s klientem začneme mluvit více o řešení, které chceme společně s klientem zkonstruovat, 

klient uvěří v pravdivost reality, o které sám mluví (Shazer, 1985). 

Základem terapie je definování toho, jak a na čem klient a terapeut poznají, že je problém 

vyřešen. Za významné nástroje terapie jsou považovány u této školy otázky - užívání slov, 
myšlenek, pocitů, což pomáhá klientovi utvářet jeho realitu (nové vnímání reality a 

následovně nové chování). Krátká terapie používá typy dotazování: 

Konstruktivní otázky - Vychází z představy, že aby se mohl systém změnit, 

Potřebujeme dvojí informace, o tom, jak to je a o tom, jak by to mohlo být. Konstruktivní 

otázky patří převážně do okruhu otázek otevírajících. Jsou to otázky nesměřující k popisu 
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věcí a problému, ale od počátku směřující k řešení. Pomocí těchto otázek, můžeme 

s klientem společně vytvářet pohled na svět. Na tyto otázky klienti nejčastěji odpoví 

-nevím-, což může být dobrá známka toho, že klient přemýšlí o něčem, na co se ho možná 

ještě nikdo neptal. Některé z konstruktivních otázek přímo pomáhají dojednat s klientem 

zakázku. 

»'Co se změní, až tento rozhovor skončí? 

Co bude ten nejmenší cíl, který už bude pro vás signálem toho, že se věci dávají na dobrou 

cestu? 

Jak chcete využít tohoto setkání? 

Podle čeho poznáte, že už je váš problém vyřešený? 

Je to, co spolu děláme přiměřené vašemu očekávání? 

Co z toho, co tu děláme, je pro vás nejužiteCnCjSi? 

Jak dlouho se již problém neobjevil?" 

2. otázky týkající se změn, které se udály před sezením ( tedy v čase před kontaktováním 

terapeuta) „Co se změnilo k lepšímu od chvíle, kdy vás napadlo sem přijít? Co je dnes 

jinak, než když Vám bylo nejhůř? Jaké kroky jste již podnikl?" (Vychází z toho, že 

v mezidobích většina klientů dosáhne nějaké změny, která se může stát cestou k řešení) 

otázky po zázraku. Je pravděpodobně nejznámější technikou krátké terapie. Má přesné 

znění, nicméně může se používat v různých obměnách : „ Kdyby se přes noc stal zázrak, 

který by vyřešil Váš problém, podle čeho byste to ráno poznal?4' Pak mohou následovat 

otázky týkající se dalších členů rodiny (jak by to poznali oni, jak se budou pak oni chovat). 

Otázka po zázraku může pomoci klientovi uvědomit si, že současná realita nemusí být 

realitou jedinou. Může mít pozoruhodný přínos. Otevírá s klientem pole fantazie, s jejíž 

Pomocí lze popsat budoucnost. Dovede popsat klientův život, až problém zmizí, což řada 

klientů pozoruhodně neumí, protože se tímto nikdy nezabývali. A umožní tak klientovi a 

Pracovníkovi vidět, kam mohou ve společné práci dospět. Zázračná otázka má přesné znění 
a její zadání zabere celou konzultaci, neboť se z položení této otázky dá ještě řada témat 

těžit. 

»Představte si, že dnes v noci, až půjdete spát, se stane něco jako zázrak. A všechno to 

trápení, které vás sem přivedlo, úplně zmizí. Vy protože spíte, ale nevíte , že se zázrak stal. 

Ráno se probudíte a rozhlédnete. Co bude ta první věc, podle které zjistíte, že zázrak 

nastal?" 

34 



4. otázky na výjimky. Opírá se teoreticky o Batesonův pojem „ zprávy o rozdílu". Poté co 

klient popíše svůj problém, je vyzván, aby hledal výjimky - příklady, kdy se problém 

nevyskytuje, nebo se vyskytuje jen v menší míře. Tyto období, která jsou osvobozena od 

problémů, se pak stávají centrem terapie. Terapie se zaměřuje na chování v těchto 

obdobích, na to, jak to klient udělal, že zde problém nebyl. Některé výjimky jsou klientem 

popisovány jako spontánní (prostě se to stalo), jiné jsou právě popisovány jako výsledek 

změny v chování. Berg a Shazer (Shazer,1985) upozorňují, že lidé, u nichž se problém 

vyskytuje již delší dobu, jsou zpravidla schopni určit také dobu, kdy byl problém méně 

intenzivní. „Jsou někdy chvíle, kdy to probíhá jinak? Kdy naposledy jste na své trápení 

zapomněl? Jak jste to dokázal, že jste si drogu nedal?" (Vychází z toho, že u většiny 

klientů není problém všudypřítomný a že jsou v životě klienta chvíle, kdy problém není 

přítomen a kdy se děje něco jiného. Předpokládá se, že čím více bude těchto chvil, tím 

méně bude trápení). 

otázky na zvládáni. Někdy připomínají otázky na výjimky. Ale jsou spíše zaměřeny na 

hledání a posilování strategií, které klientovi pomáhají a které využívá v těžkých životních 

situacích. „Když je toho na Vás tolik a ještě berete drogy, jak to zvládáte, že jste si uchoval 

Práci? Jak se vám podařilo, že to není ještě horší? Jak to dokážete, že tak těžký osud 

unesete?" (Slouží k popisu toho, jak klient obtíže zvládá a vychází z předpokladu, že u 

řady klientů pomůže, když jenom toho samého budou dělat víc.) 

6- dosažené úspěchy. „Už jste se někdy v životě s něčím takovým setkal? Jak jste to tehdy 

vyřešil? Jak to, že při takových potížích, jsou vaše děti čisté a nezanedbané?" ( Klienti 

zvládají v jejich životech řadu obtíží, s kterými si poradí sami. Těmito otázkami může 

Pracovník zjistit řadu úspěchů, které mohou posloužit jako inspirace pro konstrukci řešení 

a slouží k zplnomocnění klienta) 

7- škálovací otázky. Využívají číselných škál, které měří klientovo vnímání problému a 

jeho řešení. Deset může znamenat dosažení cíle a nula absenci jakéhokoliv pokroku 

směrem k němu. „ Jak hodně si věříte, že to vydržíte?" Otázky jsou užitečnou pomůckou 

Pro práci s klientem. Neslouží ke zjišťování informací, ale mají hodnotící charakter a 

Pomohou vidět klientovi, kolik toho již zvládl, kolik toho s pracovníkem udělali, co 

všechno pomohlo, přičemž vše je měřeno klientovým pohledem. Se škálou se dá potom 
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různě variovat a reagovat na odpovědi klienta. Stejně tak se dá se stejnou škálou pracovat 

opakovaně v průběhu celé spolupráce s klientem. 

„Představte si desetibodovou stupnici, kde jedna znamená, jak jste se cítil, když vám bylo 

nejhůř, a deset znamená, kdy je vaše trápení pryč a vše je vyřešené. Kde jste na této škále 

nyní? Říkáte devět, to mi přijde, že jste blízko cíle, co ještě se musí stát, aby to bylo deset? 

Jak jste udělal, že nejste níž? Kam až se chcete dostat, kde už budete spokojený? Co 

bychom dnes měli udělat, abyste se tady posunul o stupínek výše?" 

8. a co ještě? Je nejpoužívanější otázka systemických pracovníků, která dovoluje rozvíjet 

jakékoli pro klienta důležité téma 

9. Někdy se k těmto okruhům přidává ještě okruh Bena Furmana, okruh otázek na zdroje, 

který směřuje ke zmapování okolí klienta, všeho a všech, který mu pomáhají situaci 

zvládat. 

Insoo Kim Bergová se orientovala především na fázi rozhovoru zvanou otevírání, kde stal 

důležitým pojmem pojem připojení. Píše :„ Připojení je termín, který používáme k popisu 

toho, co pracovník musí dělat v počáteční fázi, aby dosáhl vytvoření pozitivního 

pracovního vztahu....Cílem připojení ke klientovi je usnadnit vlastní postavení 

Pracovníka". ( Berg in Úlehla, s. 48). 

K připojení podle Bergové používá pracovník : 

- jednoduchý hovorový slovník, žádná úřednická a odborná slova 

- používá přátelská slova a bere ohled na to, co má klient sklon bránit 

- všímá si a používá jedinečných slov, která klient používá 

- nedělá nic takového, co by klienta nutilo k obraně, nevstupuje s ním do hádky, ani 

diskuze 
- dopřeje klientovi být znalcem vlastních problémů a okolností 

- vyjadřuje komplimenty za cokoliv pozitivního 

- namísto očekávání, že klient přijme pracovníkův způsob uvažování, se snaží 

pochopit klientův způsob uvažování 

- vyjadřuje komplimenty za cokoliv pozitivního 

Často využívanou technikou v terapii zaměřené na řešení jsou také domácí úkoly, které 

tvořivě vedou k řešení. 
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Cílem krátké terapie je co nejrychleji změnit zaměření klienta, nesoustředit se na 

problém, ale na jeho řešení. Terapeutická změna představuje posun směrem k mluvení o 

řešení. Uvědomí-li si klient současné výjimky ze svých vzorců problematického chování, 

může si takových pozitivních výjimek zvolit a vytvořit více. 

3.2. Narativní terapie 

Narativní přístup je samostatný přístup vzniklý na podkladě systémových věd a 

konstrukcionismu. Cílem této práce je představit převážně systemické přístupy, ale protože 

vnímám systemický a narativní přístup jako velmi blízké a v praxi často používané 

přístupy, věnuje se krátce následující kapitola i přístupu narativnímu. Není cílem podrobně 

vysvětlit tento směr, nýbrž vystihnout základní myšlenky a techniky použití. 

Označení „narrative" bývá považováno jako synonymum slova „příběh" - „story", jak je 

používáno v běžné angličtině. Narativní pracovníci hovoří o narativní metafoře, 

prostřednictvím které organizujeme svou práci a která ovlivňuje to, co vnímáme i to, co 

děláme. White a Epston, nejvýznamnější představitelé přístupu v terapii, mluví o 

analogiích, které determinují náš přístup ke světu (White, Epston, 1990). Základem 

narativní metafory je chápání příběhu jako organizujícího principu lidského jednání. 

Zkušenost je vyprávěna, strukturována do příběhů. To přináší do života lidí pocit 

kontinuity a významu. Způsob, jakým je událost konstruována a naratizována (vyprávěna) 

je prakticky neoddělitelný od toho, jak je prožívána. Každé vyprávění nebo 

Převypravování příběhu je novým vyprávěním, každé nové čtení textu je jeho interpretací a 

tedy jeho přepsáním. 
v osmdesátých letech si psychologové začali uvědomovat možnost příběhu jako nejen 

formy reprezentace, nýbrž i jako způsobu konstruování reality. 

" Abychom dali svému životu smysl a vyjádřili sebe sama, musí být zkušenost vyprávěna, a 

Právě toto vyprávění determinuje význam, který je zkušenostem připisován". 

White,Epston, 1990). 

Z této perspektivy jsou naše životy ovlivňovány příběhy, které cirkulují ve společnosti. 
Je důležité zabývat se nejen individuálními příběhy lidí, ale také kontextuálními příběhy. 
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uvažujeme o způsobech, kterými byly sociální, interpersonální reality každého 

člověka konstruovány v interakci s ostatními lidskými bytostmi a zaměřujeme se na vliv 

sociálních realit na význam lidských životů. "(White,Epston, 1990) 

V každé kultuře začnou určité příběhy dominovat nad ostatními. Ty pak určují, kterým 

způsobům chování bude v rámci kultury dávána přednost. Máme tendenci internalizovat 

tyto dominantní příběhy, které nás oslepují před možnostmi, které by nám mohly 

poskytnout jiné příběhy. 

Předpokladem pro práci je, že lidé zažívají problémy, kvůli nimž vyhledávají pomoc 

tehdy, nevystihují-li příběhy, v nichž vyprávějí svou zkušenost, tuto jejich zkušenost 

dostatečně. Tedy významné aspekty jejich zkušenosti jsou v rozporu s dominantními 

příběhy. 

Terapeut vychází z toho, že příběh nikdy nemůže obsáhnout naší zkušenost v celé její 

bohatosti. Vždy existují nějaké události, které nejsou v příběhu obsaženy. Právě aspekty, 

které zůstávají vně příběhu se mohou stát bohatým a plodným zdrojem alternativních 

příběhů. Jsou stále přítomné, obsahují řadu událostí, pocitů, myšlenek situovaných 

v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, které nevyhovují dominantnímu příběhu. Ale 

jakmile jsou identifikovány, může jim být připsán význam. Cíle terapie a pomoci je pak 

identifikace takových alternativních příběhů, které umožňují uskutečňování nových 

významů, přinášejí nové možnosti, které budou prožívány jako užitečnější. (White, 

Epston,1990). Vždy je možné najít události, které jsou v rozporu s problémem nasyceným 

Příběhem. V terapii jde o to, přetvořit tyto události v příběhy, které mohou klienti žít. 

Východiskem je přesvědčení, že realita je vytvářena a vyjednávána mezi účastníky 

konverzace. Nové příběhy jsou společným dílem klienta a terapeuta a vznikají v rámci 

dialogu. Klient je expert na vlastní život a terapeut je zběhlý ve způsobu, jak s příběhy 

Pracovat, jak o nich mluvit. 

Důležitou technikou narativního přístupu je dekonstrukce, která pomáhá vytvořit 

alternativní příběh. Vychází z toho, že význam symbolu, slova je nerozuzlitelně svázán se 
svým kontextem. Na začátku je otevření příběhu a terapeut se zaměřuje na dekonstrukci 

Problémem nasycených příběhů. Rekonstrukce jsou pracovní postupy, které otřásají 

skutečnostmi a zvyklostmi, přijatými za samozřejmé, kterými se člověk řídí, aniž už by 
věděl kontext jejich vzniku. Dekonstruktivním nasloucháním se rozhlíží pracovník spolu 
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s klientem po cestě ke vzniku těchto zvyklostí. Ruku v ruce dekonstrukci jde už 

konstrukce nových příběhů. Terapeut se snaží ve vyprávění klienta hledat „otevření" , jiný 

začátek. Nalezením výjimek ze zašlých vzorců, pak umožníme uniknout z vlivu problému 

a vytvořit nový příběh s autorstvím klienta. Ujistí-li se terapeut, že začátek klient považuje 

za smysluplný (tedy výjimky ze způsobu jednání, které se potvrdily jako užitečné), začne 

ho společně s ním rozvíjet v příběh. Ten by měl být co nejpodrobnější a nejbohatší. 

Za nejzákladnější představitele narativní terapie jsou považováni především White a 

Epston. Ti zavádí pojem „ externalizace problému". 

Externalizace navazuje na dekonstrukci a vede k odstupu z obvyklého vyprávění. 

Jejím cílem je oddělit problém a osobní identitu a tím stojí proti klasickému medicínskému 

modelu, že porucha je v osobě. Mění tak doposud symetrický vztah z - ty zlý, který 

zneužívá drogy - na - společně jsme oběťmi a musíme proti závislosti bojovat. 

Externalizace: 

1. redukuje neproduktivní konflikty včetně sporů o to, kdo je za problém odpovědný 

2. snižuje pocity neúspěchu, které se u mnoha lidí rozvíjí jako odpověď na pokračující 

existenci problému 

3. připravuje půdu pro spolupráci mezi lidmi, spojenými k boji proti problému 

4. otevírá lidem nové možnosti podniknout kroky směřující k osvobození svých 

životů 

5. dává lidem svobodu jasnějšího, efektivnějšího a méně stresujícího přístupu 

k vážným problémům 

6. poskytuje možnost dialogu, spíše než monologu o problému 

Externalizace je spojená se způsobem vedení dialogu. Terapeut vyzývá klienty k tomu, aby 

vnímaly svůj problém oddělený od sebe sama. Je užitečné zkoumat, jaký efekt má problém 

na klientův život a jaký má naopak vliv klient na problém. Problém je tak externalizován 

jako vnější vliv, který se dá ovlivňovat a kontrolovat. 

Epston ještě v terapii používá techniku dopisů, která je doplňkem terapie. Posílá klientům 

dopisy, v kterých shrnuje, co se v terapii odehrává, sděluje své myšlenky, které ho napadly 

Po sezení. 
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Systemické přístupy přinesly řadu nových pohledů a principů pro poradenskou a 

terapeutickou praxi. Zachází s fenoménem terapie v mnohém jiným způsobem než 

předchozí přístupy. Nové pohledy a principy práce jsou představeny v následující kapitole. 

4. principy systemického přístupu 

V následující kapitole se věnuji metodice systemického přístupu. V kapitole se věnuji 

základním metodám a principům práce, stylem vedení v poradenském procesu a pohledem 

na roli poradce, problém a diagnózu v poradenském procesu. 

4.1. Metoda reflekování 

„Metoda je to, co z rozhovoru činí systemickýpomáhající rozhovor". (ISZ materiály, list 2) 

Metoda je to, co prostupuje celou poradenskou prací s klientem. Základní metodou 

systemického přistupuje - reflektování. Reflektování je neustálá práce se sebou, která nic 

neříká o tom, jakou techniku používat, nýbrž nás nutí neustále se zastavovat nad tím, co to 

děláme a s jakým úmyslem to právě děláme a na základě toho teprve techniky volit. 

Znamená soustavné a disciplinované pozorování své vlastní práce. Umožňuje to neztrácet 

se v konzultaci, držet více linii a udržet si nadhled. 

Důležité je tedy uvědomění si, co to právě dělám a proč to dělám, j 

Systemický přístup disponuje základními pojmy, které pomáhají na tyto otázky 

odpovědět. V zásadě musí pracovník rozlišovat mezi kontrolou (přebírání kontroly) a 

pomocí (nabízení pomoci, spolupráce). Umět s tímto rozlišením zacházet je základem 

procesu reflektování vlastní práce. 

4.2. Pomoc a kontrola 

Cokoliv, co pracovník v rámci své profese udělá, patří do jedné nebo do druhé kategorie : 

»buď klientovi pomáhá, nebo ho kontroluje". (Úlehla, 2005, s. 20) 
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Obojí spadá do profesionálních způsobů práce a obojí se v průběhu spolupráce, ba i 

v průběhu jednoho rozhovoru s klientem uplatňuje. Nelze dělat obojí současně, pracovník 

v daný moment buď kontroluje nebo pomáhá. Důležité v práci s klientem jsou obě tyto 

varianty práce, nutné však je, aby si pracovník uměl rozlišit, zda právě kontroluje či 

pomáhá a uměl si odpovědět na otázku, proč jedno nebo druhé právě dělá. Pracovník je 

ten, kdo rozhoduje, zda bude dělána kontrola nebo pomoc. Bere sice ohled na klienta, ale 

samotná volba způsobu práce je na něm. Tím na něm leží obrovská zodpovědnost. 

Kontrolu v ideálním případě dělá pracovník s úmyslem, aby posléze mohl nabízet pomoc. 

Kontrola je nevyhnutelná, účelná a potřebná. Liší se od pomoci tím, že je postavena na 

zájmech jiných lidí než klienta, ačkoliv v praxi říkáme, že je to v jeho zájmu. ( Úlehla, 

2005) 

V případě přebírání kontroly je prvním a rozhodujícím krokem, který určí, že jde o 

kontrolu, krok toho, kdo se rozhodl postarat se na základě své domněnky, že druhý právě 

toto potřebuje. Sledoval tedy jiné zájmy než výslovnou a rozhovorem ověřenou 

objednávku klienta. Kontrola je také mnohem rychlejší než dojednávání, i to může být 

někdy rozhodujícím důvodem pro její volbu. Problémem při kontrole je její zneužitelnost. 

Rozlišujeme kontrolu užitečnou a neužitečnou. O zneužití se dá hovořit tehdy, kdy pod 

záminkou prospěchu klientovi, prosazuje pracovník svoje cíle. Aby tomuto pracovník 

zabránil, musí mu být jasné, že to není objektivní nutností, co si v rámci své profese vezme 

na starost, ale jeho rozhodnutím. Musí si být jist tím, o co se opírá jeho oprávnění přebírat 

kontrolu. A musí být transparentní klientovi, proč tak činí, protože pokud o tom klient 

neví, je to spíše manipulativní jednání. 

Pomoc vychází z přání klienta. Abychom mohli mluvit o pomoci, potřebujeme ji chápat 

jako výsledek vzájemné interakce s klientem, kdy : 

- na začátku stojí klientova objednávka, tedy klientovo přání 

- na objednávku reaguje pracovník nabídkou pomoci 

- to se opakuje ve sledu, jemuž říkáme dojednávání či nabízení pomoci. Kroky se 

mohou opakovat, neboť pracovník nemůže na každé klientovo přání nabídnout 

pomoc a naopak někdy klient nepřichází s objednávkou. Výsledkem dojednávání 

je zakázka - tedy dohoda o pomoci a jejím cíli. Někdy se také používá označení 

kontrakt. Zakázka dává odpovědi na otázky, co spolu bude pracovník s klientem 

dělat, aby pracovník naplnil svoji touhu pomáhat a klient svoji touhu pomoc najít. 
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Pomoc je užitečná, respektující a příjemná, protože je založená na spolupráci 

rovnocenných. 

Pomoc nebo kontrolu provádíme formou osmi profesionálních způsobů práce. 

4.3. Osm profesionálních způsobů práce 

Osm profesionálních způsobů práce dělíme do dvou kategorií - pomoci nebo kontroly. 

Aby bylo osm profesionálních způsobů práce skutečně profesionálních, musí splňovat 

následující podmínky. 

a. Pracovník způsob zvolil na základě volby mezi alternativami. Přičemž pro každou 

situaci má pracovník ještě alternativní řešení. Nejjednodušeji řešeno, alternativou 

ke kontrole je vždy nabízení pomoci a naopak. 

b. Další podmínkou je, že užitečnost zvoleného kroku posuzuje klient a to musí 

pracovník zajistit. Tedy ověřit si u klienta, že to co spolu děláme, je mu nějak 

užitečné. Pokud by toto pracovník neučinil, nejspíše se dostane do situace, kdy se 

na klienty bude „ muset zlobit", protože „ neposlouchají" jeho dobře míněné rady a 

místo toho si dělají své. (Úlehla, 2005) 

c. Poslední podmínka se týká pouze pomoci a vyžaduje , aby pomoc byla klientovi 

příjemná. 

Tyto podmínky systemický přístup shrnuje do motta: respekt,krása, užitek. 

Rozdíl ve volbě jednoho z osmi profesionálních způsobů práce je určen mírou, v jaké si 

pracovník troufá přibrat klienta do spolurozhodování o tom, co spolu budou dělat. 

V osmi profesionálních způsobech práce rozlišujeme : 
4 profesionální způsoby kontroly : opatrování, dozor, přesvědčování, vyjasňování 

4 profesionální způsoby pomoci: doprovázení, vzdělávání, poradenství, terapie 

Opatrování: 

Je forma práce, při které přebírá pracovník starost za klienta a klient je vnímán jako 
někdo, kdo se není schopen o sebe sám postarat. Pracovník zastupuje klienta ve všech 

Potřebných úkonech a bere na sebe veškerou odpovědnost. Nevidí, že by byl klient 

schopen se o sebe postarat, ale zároveň je přesvědčen , že si zaslouží více. Pracovník cítí, 
Ze to musí udělat za klienta. 
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(Např. Substituční léčba - je třeba , aby v počátku substitučního programu klient CPR 

každý den docházel do substitučního centra a zde si vzal svoji dávku legální látky, jelikož 

není možno se spolehnout, že by si ji jinak vzal v řádné dávce, nebo že by ji někde 

neprodal) 

Dozor: 

Pracovník vydal pravidla a normy a přebírá kontrolu nad jejich plněním. Pracovník 

nevidí sice klienta jako schopného, přesto vidí v dáli možnost změny a dozor bere na sebe 

ve snaze překlenout tím nedostatek klientovi odpovědnosti. Pracovník cítí, že to nemůže 

nechat zcela jen na klientovi a klient se podrobí právu pracovníka prosazovat normy a 

pravidla. 

(Např. Klienti s OAL - ochranná ambulantní léčba - kdy klient musí být ve spolupráci se 

zařízením, které pak vydává zprávu pro soud. Pracovník v čase s klientem může hledat 

možnosti pro spolupráci, ale protože zatím klient není motivovaný ke spolupráci, musí mu 

nařídit intervaly docházení, aby o něm mohl podat zprávu.) 

Přesvědčování: 

Pracovník si na sebe bere starost o to, jak je klient motivován, jaké má životní názory, 

hodnoty, styly a jaké by je měl mít. Vidí a věří v klientovy možnosti přijmout a využít 

nabízená přesvědčení. Bere si na starost způsob, jak klienta přesvědčit, aby chtěl to, co mu 

doporučuje. Potřebuje klienta motivovat. 

(Např. Odpovídá to motivačnímu tréninku pro závislé, kdy klienta přesvědčujeme, že 

mnohem jednodušší život by nastal při změně jeho životního stylu na životní styl bez 

návykových látek). 

Vyjasňování: 

Zde pracovník nejvíce otevírá prostor pro to, aby klient zformuloval svá přání, tedy 

objednávku a vznikl tím prostor pro spolupráci neboli nabízení pomoci. Pracovník hledá 

společná témata, otázky, významy. Ještě neslyší klientovi objednávky, ale už vidí jeho 

možnosti, které se snaží podpořit. Pracovník to dělá přeptáváním se, objasňuje svoji pozici 

v rozhovoru a vytváří tak hranice možné spolupráce. 

(Např. Často když je klient poslán institucí, nebo rodinou. Sám by taky chtěl situaci 

změnit, ale zatím neví, co by mohl chtít.) 
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Doprovázení: 

Patří již do kategorie pomoci, neboli spolupráce. Je to v situaci, kdy klient přichází 

v těžké situaci pro pomoc s těžkostí, kterou nelze změnit. Klient neočekává změnu toho, co 

je dáno, ale chce mít někoho, kdo mu pomůže všechno snést, zvládat. Základní nabídkou 

pracovníka v takových situacích je přijetí a poskytnutí pevné opory. 

(Např. V našich případech, během drogové kariéry často klientky onemocní žloutenkou 

typu C, jejíž jediná vrtkavá léčba je interferonem. V době léčby se rapidně zhoršuje 

klientčin zdravotní i psychický stav. Klientka ví, že pokud se chce vyléčit, nesmí léčbu 

přerušit a všechno vydržet. V tomto období si většinou klientky říkají o psychickou 

podporu, hovoří o svých symptomech při léčbě a chtějí ujištění, že o tom mají s kým 

mluvit). 

Vzdělávání: 

Klient přichází, když zjišťuje , že má mezery ve svých znalostech, zkušenostech, 

vědomostech. A přeje si tyto mezery zaplnit informacemi, poučením, vysvětlením, nebo si 

věci ověřit a potvrdit. Zde je velmi důležité, aby pracovník ověřoval, že informace je 

skutečně to, oč klientovi jde. Musí tak opakovaně ověřovat, zda nabízí právě to, co klient 

potřebuje. Klient požaduje po pracovníkovi, aby mu pomohl rozšířit jeho možnosti. 

Vzdělávání je vyžádané a pracovník by ho měl poskytovat až po tom, co si ověřil, že si to 

klient přeje. 

(Např. Velmi často se naše klientky ptají na různé možnosti kolem bydlení, sociální práce, 

nebo jen na náš názor v různých situacích jejich života. Náš názor bychom jim však měli 

sdělit až poté, co se přesvědčíme, k čemu jim náš názor bude a zda o něj skutečně stojí. 

Někdy se může ukázat, že se po našem názoru ptají jen díky tomu, že se jim nějak nezdá 

jejich vlastní názor a že v něj z mnoha příčin nevěří.) 

Poradenství: 

Klient má přání, chce rozšířit vlastní možnosti a pociťuje u sebe překážky, které mu 

znemožňují dosáhnout cílů. Přeje si odstranit překážky pomocí pracovníkových rad, 

návodů, nápadů či námětů. Pracovník pomáhá klientovi najít nejužitečnější cesty. 

(Např. Naše klientky v programu jsou motivovány pro to, aby jim dítě zůstalo v péči, něco 

pro to udělají sami a s něčím potřebují poradit, což je také často prvotní motivace ke 

spolupráci) 
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Terapie: 

O terapii se jedná tehdy, když si klient přeje zbavit svého trápení, zmenšit svou bolest a 

má také představu, že by to bylo možné. Společně s pracovníkem vytvářejí a konstruují 

nejvhodnější způsoby, jak najít řešení, jak se zbavit problému. Pracovník věří v schopnosti 

a zdroje klienta. Klienta zplnomocňuje, oceňuje a posiluje v rozvíjení řešení tak, že otevírá 

nové možnosti, jak věcem rozumět. 

(Např.každá klientka přichází vedle potíže se závislostí i s řadou dalších těžkostí, kterých 

se chce zbavit a věří v to, že to jde. Společně s pracovníkem vstupuje také do 

terapeutického procesu. ) 

Každá spolupráce s klientem v programu ba každý rozhovor je zpravidla směsicí 

profesionálních způsobů práce. 

4.4. Princip držitele problému 

Systemický přístup se vyznačuje převážně určitým způsobem uvažování o věcech a 

jevech. I tento směr uvažování dělá z práce práci systemickou. Zajímavé je systemické 

pojetí problému, které pak vstupuje do práce se závislými klienty a do našeho pohledu na 

ně. 

Problém je v objektivistické vědě popisován skrze jeho příčiny a řešit problém znamená 

odstranit tyto příčiny a dostat se k jádru věci. Systemické uvažování takto nepřemýšlí. 

Zabývá se otázkou vztahu mezi popisem problému a jeho řešením. Popisovat problém 

(sejmout anamnézu, diagnostikovat) znamená zachytit problém a co bylo špatně, ale 

nevede k řešení. 

Jak říká Steve de Shazer (1985), popisujeme-li problém, konáme zcela něco jiného, než 

když problém řešíme. Řešit ho, znamená nalézat, co je potřeba, aby bylo dobře. 

Goolishian (1991) osvětluje základní představu o vzniku problému. Není to tak, že 

systém ( rodina, klient) má problém jako strukturální charakteristiku, která k němu patří ( „ 

pane doktore, mám depresi") . Na problémy nahlíží systemický přístup jinak. Jako na 

sociální systém, jenž se rozvinul kolem jakkoliv vzniklého chování nebo tématu a jenž je 
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charakterizován komunikací o problému, problém vytváří systém " (Schlippe,Schweitzer, 

2001, s.73). To znamená, že problém není považován za výraz patologie klienta, nýbrž za 

důsledek okolností. Proto ani při odstraňování problému není potřeba, aby se změnil 

systém (klient) , ale aby se změnila komunikace kolem problému. Problém se stává 

problémem teprve tehdy, když ho tak někdo označí. (Závislost matky s dítětem je označena 

za problém poté, co ji tak označuje společnost, sociální pracovnice). 

problém je něco, co někdo pokládá za nežádoucí stav, který si žádá změnu, a zároveň za 

něco, co je zásadně změnitelné. " (Schlippe, Schweitzer, 2001, s.74) 

problém je každé téma komunikace, které něco hodnotí jako nežádoucí a vyžadující 

změnu. " ( Ludewig, 1994, s. 116). 

Tento způsob uvažování nás směřuje zpět k volbě způsobu práce. Uvědomění si toho, 

kdo je držitelem problému, nám může pomoci orientovat se v tom, zda při řešení problému 

máme pomáhat nebo kontrolovat. Prvním krokem je, že pracovník rozděluje klientovy 

způsoby na přijatelné a nepřijatelné. 

Z hlediska pracovníka způsoby přijatelné (chození do práce) , jsou možná z hlediska 

klienta potíží. Jsou něčím, s čím není klient spokojen a co by potřeboval změnit. 

V takovém případě je držitelem problému klient. Naproti tomu jsou způsoby klienta, které 

pracovník považuje za nepřijatelné (zneužívání drog, zanedbávání dítěte). Toto rozlišení 

učinil pracovník a tudíž držitelem problému je on. Z pohledu klienta je to možná něco, co 

dělat chce. Takové rozlišení umožňuje pracovníkovi specifikovat, jaké postupy může 

pracovník v tom či onom případě použít. 

Držitelem problému klient —> poskytovat pomoc 

Držitelem problému pracovník —> přebírat kontrolu 

Pojetí o držiteli problému , stejně jako pojetí problému v systemickém přístupu vůbec, 

zcela mění rámec spolupráce s klientem a vnáší jiný pohled na roli poradenského 

pracovníka. 
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4.5. Pojetí klienta a role pracovníka 

Klientem může být kdokoli. Není definován problémem, ale svou žádostí. Pracovník se 

má zabývat touto žádostí (přáním) a nikoli klientovou životní cestou. Systemický přístup 

upozorňuje, že dokud lidi nevysloví svá přání, nejsou pro nás klientem a my nemáme 

právo jim zasahovat do života. U závislých, kteří jsou posláni někým jiným, by to 

znamenalo, že klientem jsou vlastně společnost, rodina, instituce, druzí, nebo sám 

pracovník a z toho druhého klienta nabízením spolupráce teprve dělá. Pracovník má také 

svá přání a jeho úkolem je tato přání (klientovo a pracovníkovo) sladit. Pracovníkovo přání 

je, aby matka která vychovává dítě nezneužívala návykové látky a přání matky je zase, aby 

jí společnost dítě neodebrala. Úkolem poradce je ošetřit možnost, jak sladit tyto žádosti. 

Systemický přístup zdůrazňuje, že klient: 

- je nositelem žádosti 

- je schopen posoudit, co je pro něj dobré 

- nemá užitek z takového našeho chování, o kterém nemá vědět 

- přichází, abychom pracovali na tom, co chce, nikoliv na tom, co by měl 

- určuje cíle a kroky spolupráce 

nepotřebuje popisovat svá trápení, dělá to kvůli nám, abychom mu lépe porozuměli 

- je schopen řešit problémy svými prostředky 

nese zodpovědnost za to, co v životě změní 

(materiály pro účastníky výcviku ISZ, s. 5) 

Z toho vyplývá, že narozdíl od objektivistického jazyka, kde je pracovník expertem na 

klientův život, v systemickém pojetí, je tímto expertem sám klient. Pracovník i klient se 

sešli proto, aby každý dosáhl svého. Klient je expertem na jeho život a pracovník na to, jak 

vést rozhovor užitečným způsobem pro klienta. Nepůsobí tedy na klienta, ale na rozhovor. 
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5. Vývoj systemického přístupu v ČR 

V následující kapitole se věnuji rozvoji systemického přístupu u nás. V 90.1etech se 

dostává systemický přístup také do Čech. Předchůdci se však objevovali již dříve. Mezi 

první, kteří se u nás zabývali rodinnou terapii, patří Ferdinand Knobloch, který pracoval 

s rodinnými skupinami v psychoterapii a v roce 1949 napsal článek „ Příspěvek k technice 

rodinné terapie". 

Prvním centrem rodinných studií se stala Dětská psychiatrická léčebna v Dubí, kde její 

ředitel Petr Boš pořádal semináře a výcviky zaměřené na rodinnou posléze systémovou 

terapii. V září 1990 založil společně se Špitzem a Kučerou Institut rodinné terapie a 

systemických studií v Praze. Petr Boš se také zasloužil o vydávání časopisu Kontext -

časopis pro systemickou teorii. 

V prosinci 1991 byl založen Vratislavem Strnadem a Ivanem Ulehlou Institut pro 

systemickou zkušenost. Jako první institut u nás vede výcvik v systemickém přístupu ve 

spolupráci s Institutem pro systemické studie v Hamburku. 

Vedle institutů, které se zasloužily především o vzdělávání dalších pracovníků, začala 

řada institucí pracovat systemickým přístupem ve svých praxích. Řada pracovišť začala 

využívat některé specifické metody systemického přístupu jako reflektující tým, nebo 

jednosměrné zrcadlo. Mezi takové se zařadilo Rodinné centrum při dětském 

psychiatrickém oddělení nemocnice v Motole. 

Praxe byla vedena také v Institutu pro systemickou zkušenost týmem ve složení Strnad, 

Kopřiva, Titl, Baxová, Vyhnálková. Posléze se složení měnilo a Institut se stával stále více 

především vzdělávací institucí. V tuto chvíli se Institut snaží obnovit také systemickou 

praxi. 

Mezi další patří RIAPS - regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, kde 

pracovaly dva týmy ve složení: Vyhnálková, Rieger a Vančura, Hořicová, Kinkor. 

Středisko komplexní terapie v Liberci pod vedením V. Chvály, který pracoval s Knopem a 
v 

Stuplovou, následně začal pracovat s L.Trapkovou. 

V poslední době s nárůstem odborníků vzdělaných v systemickém přístupu pracovišť 

vystupujících jako systemické pracoviště přibývá: například Arkáda v Písku. Nicméně 

ještě stále spíše převládá model multidisciplinárního týmu, kdy je každý pracovník na 

pracovišti vzdělán v jiném terapeutickém přístupu. 
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Základními vzdělávacími instituty v systemickém přístupu zůstaly Institut pro 

systemickou zkušenost a Institut rodinné terapie a systemických studii hl.m. Prahy, kde se 

dodnes pořádá řada různých výcviků a vzdělávacích akcí v systemickém přístupu. 

Výcviky v některém z psychoterapeutickém směrů mají svůj vzdělávací systém, který 

zahrnuje tři části: 

1. teorii - Tato část spočívá ve zprostředkování základních teoretických východisek a 

poznatků o směru a jeho metodách. Seznamuje podrobně s teorií dotyčného směru. 

2. zkušenost - zahrnuje také osvojení si základních postupů a nácviku příslušných 

dovedností. Cílem této část je rozvíjet sebepoznání, empatii a posílit osobnost 

terapeuta. Cílem je také porozumět dynamice vztahu mezi klientem a terapeutem. 

3. supervizi - Tím se rozumí praktické vykonávání psychoterapie pod vedením 

zkušeného odborníka - supervizora, kdy je smyslem odborná pomoc terapeutovi a 

vliv na klienta je tak nepřímý přes supervidovaného terapeuta. 

Výcviky v pomáhajících profesích můžeme rozlišit stále na dva typy, i když všechny 

výcviky zahrnují předchozí tři složky vzdělání. Jeden typ vede k rozvíjení expertnosti 

pracovníka a druhý směřuje k disciplinovanému reflektování. Obecně bychom je mohli 

označovat za sebezkušenostní výcvik a výcvik ve specifických dovednostech. 

Sebezkušenostní výcvik je jakousi cvičnou terapií a jeho smyslem je, aby si pracovník 

uvědomil svá hlavní citlivá místa, dostal se do kontaktu s vlastními emočními traumaty a 

našel pro ně pojmenování. Cílem je tedy, aby se budoucí pracovník naučil sám sebe 

reflektovat, dostal důležitý základ pro celoživotní práci na sobě a tím se zmenšilo 

nebezpečí, že si bude své vnitřní problémy odreagovávat a odžívat na klientech. 

Sebezkušenostní výcviky u nás mají dlouholetou tradici už od roku 1967 a patří sem 

výcvik modelu SUR, nazvaný dle zakládající trojice Jaroslav Skála, Eduard Urban a 

Jaromír Rubeš. Poměrně dlouhou dobu to byl jediný model výcviku u nás a pro jeho tradici 

také nejvíce vyhledávaným všemi pracovníky v pomáhajících profesích. Druhým typem je 

výcvik ve speciálních dovednostech, který dává možnost naučit se konkrétním 

interpersonálním dovednostem, které potřebuje pracovník v každodenním kontaktu 

s klienty. V takovém typu výcviku se učí pracovník především formou nácviku rolí 

terapeut x klient. Mezi takové typy výcviku by se řadil také výcvik v systemickém 

přístupu. Systemický přístup se mnohem více než emocemi, zabývá i v práci s klientem 

jeho způsobem myšlení o věcech a tak to také probíhá ve výcviku. Frekventant výcviku si 

osvojí nesmírně cennou techniku kladení otázek, který vede člověka k tomu, aby si sám 
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přicházel na vlastní řešení problémů. Proto se také například dle Karla Kopřivy hodí více 

k lidem schopným sebereflexe, kteří jsou pro práci na sobě motivováni. 

Ze své zkušenosti s pětiletým výcvikem systemického přístupu, bych tento výcvik 

neřadila tak striktně. Samozřejmě je mu vyčítáno, že neobsahuje sebezkušenstní část, ale 

frekventant výcviku při jeho nácviku rolí, kdy je v pozici klienta se zpravidla zabývá také 

svojí osobností a tudíž k důležité sebereflexi dochází. Rozdíl spatřuji spíše v tom, že na 

toto ve výcviku není kladen důraz. Nicméně i cíl sebezkušenostního výcviku: umět sám 

sebe reflektovat, naplňuje. 

Základní pětiletý výcvik Umění terapie má hodinovou dotaci 750 hodin a splňuje 

požadavky Evropské společnosti pro psychoterapii. Je tvořen ve třídenních setkání 

přibližně jednou za dva měsíce. V mezidobí výcviku se ještě setkávají menší tzv. 

regionální skupiny, které pracují s klienty. Mezi podmínky absolvování výcviku patří vedle 

docházky také plnění domácích úkolů, videoukázky ze své praxe s klienty a překlady 

systemické teorie. Výcvik je ukončen závěrečnou obhajobou práce, která je tvořena 

komentovanou kasuistikou a obhájením nad videoukázkami práce s klientem, kdy 

frekventant dokazuje, jak si osvojil systemickou teorii a metodologii. 

Tím, že se dnes rozšířil repertoár nabízeného vzdělávání pracovníků, jsou i systemické 

výcviky stále více vyhledávány. Zatímco dříve patřily výcviky převážně do režie 

klinických psychologů a cílem frekventantů výcviků bylo dělat psychoterapii, dnes jsou 

výcviky mnohem častěji vyhledávány poradenskými pracovníky a profesionály dalších 

pomáhajících profesí (pedagogové, sociální pracovníci). Cílem není často dělat 

psychoterapii, ale osvojit si právě speciální dovednosti, které jim ulehčí a zefektivní jejich 

práci s klienty. Proto se domnívám, že výcvik v systemickém přístupu bude nadále častěji 

vyhledáván pro jeho nabídku osvojení si těchto dovedností. 

Vedle výcviků nabízejí instituty další součást profesionálního vzdělávání - supervizi. 

Anglické „ supervision" se překládá jako „ dohled, dozor, kontrola, řízení". Považuji to za 

trochu nešťastné, neboť supervize se v tomto překladu u nás téměř neužívá. V našich 

pomáhajících profesích je chápána supervize spíše jako nadhled. Při získávání nadhledu 

potřebuje tedy pracovník pomoc sám pro sebe. Supervize se řadí do dalšího vzdělávání, 

neboť jde o jakési praktické učení, v němž „učiíel-supervizor pomáhá supervidovanému 

řešit konkrétní problémové situace, které vznikají při jeho práci s klienty" (Kopřiva, 1997, 

s.136). I v systemickém přístupu se dá supervize rozlišit na supervizi kvalifikační, která 
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probíhá v průběhu výcviku a směřuje k dosažení kvalifikace a na supervizi průběžnou, 

která je poskytována kvalifikovaným pracovníkům. S tímto typem supervize je to však 

složitější, neboť pokud nejde o pracoviště výslovně pracující systemickým přístupem, 

nemusí být, a zpravidla ani není, supervizor systemik. Stejně tak je ještě stále na řadě 

pracovištích supervize pojímána spíše jako splnění určitých tabulek povinností. 

V systemickém slova smyslu kopíruje supervize samotný proces terapie, neboť supervize 

se častěji týká reflexe nad tím, co se děje mezi terapeutem a klientem. To, co dělá 

supervizor s pracovníkem, se principálně neliší od toho, co dělá pracovník s klientem. 

Úlehla (2005) udává, že klientem supervize je tedy kolega, profesionál a jeho objednávkou 

není řešení osobních problémů, nýbrž jeho profesionálních těžkostí. 

6. Poradenský program pro závislé matky 

Jak jsem již dříve předeslala, diplomová práce se zabývá možností využívat systemický 

přístup v poradenském programu pro drogově závislé matky. V následující kapitole 

představuji tento program a jeho koncepci. Program není založen na systemických 

základech, nýbrž se opírá o poznatky a zkušenosti z dlouholeté práce s drogově závislou 

klientelou, o standardy odborné způsobilosti v drogových službách a postupně byl 

inovován na základě přibývajících sedmiletých zkušeností s prací s drogově závislými 

matkami. Drogově závislá matka je specifickou cílovou skupinou, nese s sebou určité 

specifické otázky. O tomto tématu se více zmiňuji v jedné z podkapitol. 

6.1. Charakteristika programu 

Program s původním názvem „ Resocializace matek užívajících nelegální návykové látky a 

monitoring jejich dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech" založila Simona 

Sedláčková v roce 2000 jako jeden z projektů Střediska prevence a léčby drogových 

závislostí DROP IN o.p.s. Později se vyprofiloval do samostatného Centra pro rodinu 

DROP IN o.p.s. (dále CPR). Je jedním z center, které disponuje v současné době 

nejucelenější koncepcí péče o těhotnou uživatelku návykových látek a její dítě v České 

republice. Základní činností CPR je poradenství v oblasti užívání návykových látek pro 
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specifickou klientelu závislých gravidních žen, klientek pečujících o děti, klientek, kterým 

bylo dítě v důsledku užívání drog odejmuto, a závislým otcům či partnerům těchto žen. 

Program je poradenský a probíhá ambulantní formou. 

Poradenským ho nazývám podle základní činnosti poskytované centrem. Poradenství je 

činnost, při které na jedné straně vystupuje vyškolený odborník (poradce) nabízející služby 

a na straně druhé uživatel (klient), který těchto služeb dobrovolně využívá. Cílem takového 

poradenství je zlepšení životní situace klienta, jeho autonomie. Poradce služby nabízí jako 

možnost ke zlepšení životní situace. Poradenství je tedy dobrovolné a poradce by neměl 

vést klienta k řešení, které neodpovídá jeho zájmům. (Broža in Kalina, 2003). 

Ambulantní spočívá v tom, že klientky během účasti v programu bydlí doma a do centra 

docházejí pouze na domluvené konzultace a další aktivity. 

Poradenství vCPR se zaměřuje na několik oblastí a řídí se bio-psycho-sociálním 

modelem závislosti. Tento model vychází z toho, že nemoc (tedy i drogová závislost) 

vzniká v průběhu vývoje osobnosti ve vzájemné interakci biologických, psychologických a 

vztahových faktorů. 

Model není přístupem tradičně medicínským, přesto z lékařských oborů vychází. 

Disponuje tak pojmy jako léčení a diagnóza v medicínském smyslu. 

Tím, že nevychází pouze z biologického hlediska, činí přijatelnou představu, že za 

příznivých vnitřních (psychologické hledisko) a vnějších podmínek (sociální hledisko) 

může člověk svoji závislost překonat a uzdravit se. ,flebýt pouze abstinujícím alkoholikem 

a toxikomanem, ale být skutečně zdravým člověkem " (Kalina, 2003, s. 78). 

Podle tohoto modelu poskytuje CPR poradenství: 

- psychologické (orientované na vnitřní a interpersonální problémy) 

- právní (informace o zákonných právech a naplňování zákona) 

- zdravotní (informace o nemocech, specifických chorobách - HIV , HEP) 

- sociální (o sociálních dávkách, zajišťování základních sociálních potřeb) 

- zaměřené na praktické dovednosti v různých životních situacích (bydlení, 

hospodaření, volný čas, vzdělávání, zaměstnání) 

- poradenství v oblasti přípravy k porodu, rodičovství a výchovy 

Poradenství je intervencí, která se užívá u motivovaných i nemotivovaných klientů. Je 

založeno na vztahu klienta a poradce. Vztah se rozvíjí na základě vzájemné spolupráce, 

která může být iniciována více poradcem (nemotivovaní klienti), nebo více klientem 
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(motivovaní klienti). V CPR je cílem přesouvat více aktivitu na klienta, dávat mu 

zodpovědnost za řešení jeho života. 

V programu jsou vedle poradenství poskytovány i další služby. Jednou z nich je také 

individuální psychoterapie. Zatímco poradenství řeší obtíže spíše v oblasti sociální, 

vztahové a osobní, psychoterapie spíše problémy osobnostní. 

„Psychoterapie je odborné užívání psychologických postupů a prostředků. Je součástí bio-

psycho-sociálního přístupu ke zdraví Od její aplikace se očekává odstranění nebo 

zmírnění psychologicky ovlivnitelných potíží a nejlépe též příčin těchto obtíží. V jejím 

průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta" (Miovský, Bartošíková in 

Kalina, 2003, s.25). To, že se také v poradenském programu snažíme ovlivňovat psychické 

stránky klienta a jeho osobnost, je pro mě dokladem, že psychoterapie do poradenského 

programu patří. Přesto nejde o psychoterapii v klasickém pojetí, která se vyznačuje 

motivovaností klienta a cílem zmírnit jeho trápení, jelikož tyto prvky řada klientů 

nevykazuje. Proto se domnívám, že je vhodnější užívat spíše než termín psychoterapie 

označení psychoterapeutický přístup. Proto také v práci používám označení systemický 

přístup místo systemické psychoterapie. CPR bych tak označila, přestože nese statut 

poradny, spíše za poradensko- terapeutické středisko, kde se provádí dlouhodobé 

poradenské působení s prvky psychoterapie. 

6.2. Cíle a fáze programu 

Dlouhodobým cílem programu je redukovat počet dětí v kojeneckých ústavech a 

dětských domovech a ponechat dítě v přirozeném prostředí biologické rodiny, pokud to 

situace dovoluje. Krátkodobými cíli jsou tak : 

- motivovat klientky k abstinenci od návykových látek včetně alkoholu 

- pomoci stabilizovat jejich zdravotní, sociální a psychický stav, rozvíjet jejich 

dovednosti a návyky již v době těhotenství a později, aby klientka mohla bezpečně 

pečovat o své dítě a vytvořila mu odpovídající bezpečné zázemí a aby se sama 

zařadila zpět do zdravé populace. 

Poradenský program je ambulantním strukturovaným programem, který trvá dva roky a je 

uskutečňován ve třech fázích : 
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1. fáze nízkoprahová ( 1 . - 6 . měsíc) 

2. fáze tématická ( 6. - 12. měsíc) 

3. fáze růstová ( 12. - 24. měsíc) 

1. fáze nízkoprahová 

V této fázi dochází k navázání kontaktu s klientkou, která k nám přichází z kontaktních 

center, substitučních programů, oddělení sociálně právní ochrany, z porodnice, od 

gynekologa a dalších navázaných institucí. 

V této fázi je nutné z hlediska programu klientku stabilizovat ve smyslu abstinence. 

V indikovaných případech, kdy nejde abstinence dosáhnout a jde o uživatelku návykových 

látek opiátového typu, je žádoucí umístit klientku do jednoho ze substitučních center. 

Pokud klientky nejsou schopny dodržovat pravidla programu, s kterými souhlasí při přijetí 

do programu, nebo se ambulantní forma zdá neefektivní vzhledem k porušování abstinence 

klientky, jsou zpravidla klientky v nízkoprahové fázi odesílány do jiného léčebného 

zařízení ústavního typu. Do komunity jsou odesílány také klientky, u kterých se ukazuje, 

že mají naprosto zaniklé sociální dovednosti. K přechodu do další fáze je potřeba naplnění 

cílů první fáze. Tedy je nutná klientčina abstinence, popřípadě substituce, a program 

nadále pracuje jen s klientkami motivovanými v abstinenci setrvat a schopnými abstinence 

dosáhnout i bez ústavní léčby. V první fázi probíhá kontakt s klientkou až 3x v týdnu při 

individuálních konzultacích o délce 50 minut. Vedle abstinence je v nízkoprahové fázi také 
cílem navázat klientku na všechna potřebná zdravotnická zařízení, v první řadě 

gynekologa. A posledním úkolem nízkoprahové fáze je monitorovat sociální zázemí 

klientky, její finanční příjem , bytové podmínky pro ni a její dítě a vše začít stabilizovat. 

V případě splnění těchto kritérií může klientka přestoupit do fáze tématické. 

Celou nízkoprahovou fázi jsou uplatňovány spíše direktivní a kontrolní mechanismy. V 

tom smyslu, že se postupuje podle nezbytných, často se opakujících témat. Je to především 

práce na zajištění zdravotní péče, ustálení a vyřízení si sociálních záležitostí, udržení a 

kontrola abstinence a další. Uplatňuje se kontrola, zda klientka nezbytné záležitosti splnila. 

Pracovník učí klientku osvojovat si nezbytné návyky a dovednosti. V tématické fázi, kdy 

je klientka navázána na terapeuta a stabilizována ve své abstinenci, se pracuje na tématech 

vycházejících již více z potřeb klientky a na domluveném terapeutickém cíli. 

54 



2. fáze tématická 

V této fázi se poradenský a asistenčně pracuje s klientkami na osvojení sociálních 

dovedností a spolupráci s úřady. Vytváří se dlouhodobý plán spolupráce společně 

s klientkou a klientka dostává svého garanta poradce - terapeuta, začíná se rozvíjet 

dlouhodobý terapeutický vztah. Z manuálu centra vyplývá, že se jedná převážně o 

poradenství, podpůrný kontakt a výchovu. Zhruba po roční spolupráci je možné klientku 

přeřadit do růstové fáze programu. 

3. fáze růstová 

V této fázi jsou tedy klientky zdravotně i sociálně stabilizovány, mají upevněny své postoje 

k návykovým látkám a pečují o své dítě. Pokud tomu tak není, jsou v soudním řízení o 

navrácení dítěte zpět do péče. Zde se spolupráce s klientkami zaměřuje na řešení jejich 

životních situací, ovlivňování jejích postojů a vyrovnávání se s dosavadním životním 

stylem. Pracuje se více na vnitřních a interpersonálních konfliktech. Intervence se výrazně 

vyprofilovávají v psychologické poradenství. 

V centru jsou přesně určeny zásady práce s klientkou uskutečňované tak, aby naplňovaly 

standardy odborné způsobilosti určené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ČR. Proto řada výkonů, které jsou centrem poskytovány, je vykonávána na základě 

naplnění těchto standardů. Nicméně i seznam těchto výkonů vychází z obecné koncepce 

práce s uživatelem drog a ze strategie protidrogové politiky na určité období. Tyto výkony 

se odráží v poradenském procesu a jsou jeho součástí. Fáze programu CPR jsou 

naplňovány jednotlivými fázemi poradenského procesu. 
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6.3. Fáze poradenského procesu v programu a využití prvků 

systemického přístupu 

V této kapitole sleduji poradenský proces, jak probíhá v CPR. Na konci každé fáze 

poradenského procesu se zabývám následujícími otázkami: 

- jak se lze nechat v dané fázi inspirovat systemickým přístupem 

- kterých prvků lze využít 

- v čem je systemický přístup v dané fázi přínosem 

Reflexe na to otázky je v textu značena kurzívou. 

Do poradenského procesu zahrnuji: první kontakt s klientem, anamnézu, vyšetření a 

zhodnocení stavu klienta, určení diagnózy, práci s dokumentací, kontrakt a pravidla, 

individuální plány, průběh intervencí, ukončení spolupráce. 

První kontakt 

První kontakt s klientem je velice důležitý, protože klientela závislých a zvláště závislých 

matek má svá specifika (viz kapitola specifika klientely). K personálu i prostředí si 

potřebuje klient vytvořit kladný vztah, aby se mohl vracet bez strachu a s pocitem důvěry. 

Klient by měl mít od počátku kontaktu se zařízením pocit, že k němu poradce cítí respekt a 

váží si ho, i když neschvaluje jeho jednání a postoje. Poradce by měl vyslechnout, co klient 

považuje za důležité , i když z hlediska léčby závislostí to není nejdůležitější. Kalina udává 

(2003), že klienti mají reálné životní problémy, kterým je potřeba věnovat pozornost, a 

pokud to pracovník dělá, může to velmi pozitivně ovlivnit vztah pracovníka a klienta. 

Již při prvním kontaktu je potřeba zmapovat základní vstupní údaje: pozitivita gravidity, 

motivace ke spolupráci, problém klienta. Klient je seznámen s pravidly programu a s 

dobou trvání. Při úvodním setkání by měl pracovník poskytnout informace o povinné 

mlčenlivosti, právech klienta, neplacení služby, možnosti ukončení a návratu do 

programu. 

Systemický přístup první kontakt s klientem rozpracovává do několika fází, do přípravy a 

samotného otevření spolupráce. Tímto se může pracovník při práci velmi dobře inspirovat. 

Systemický přístup se víceméně shoduje s první fází procesu v tom, že je třeba vyslechnout 

problémy klientů a získat vstupní údaje. Rozdíl je však v tom, že se klade obrácený důraz 
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na tyto dva procesy a že se používají k něčemu jinému. Hned v prvním kontaktu se může 

poradce inspirovat otázkami na klientovu představu o cíli spolupráce a na to, v čem mu 

může být prospěšný. Tím posílí fakt, že se klient bude cítit respektován a získá větší obraz o 

tom, co s klientem dělat. 

Příprava - Zahrnuje všechno, co se děje před prvním rozhovorem a kontaktem s klientem. 

Patří sem tedy odpovědi na otázky, kdo je pracovník, jaké má poslání. Dobu, kdy si 

pracovník odpovídá na otázky: co je zač a čím pomáhá. Důležité je uvědomění si toho, že 

rozhovor je to, na co pracovník působí. Podle systemického přístupu se pomoc děje na poli 

dialogu. Toto vědomí může pomoci pracovníkovi v tom, že jeho odpovědnost není ve změně 

klienta, nýbrž ve vedení dialogu (v působení na klienta skrz rozhovor). Schopnost 

pracovníka používat tento nástroj závisí na tom, jak rozumí tomu, co všechno se 

v rozhovoru odehrává a jak on sám se toho účastní. Už od prvního kontaktu se pracovník 

zajímá o to, co bude náplní setkávání s klientem. 

Z informací získaných od klienta se pracovník začíná orientovat na otázky: co dělá, proč to 

dělá a k čemu je to dobré. 

Otevření- V této fázi by se měl pracovník dostatečně vyladit na klienta. První rozhovor 

s klientem je situace náročná pro obě strany. Cílem prvního rozhovoru je vytvořit 

dostatečnou důvěru mezi pracovníkem a klientem, získat nosné informace, dohodnout se 

s klientem na zakázce. Je dobré od počátku reflektovat jaké možnosti se pracovníkovi 

otvírají. To znamená také zůstat otevřený dostatečně dlouho všem možnostem jak věcem 

rozumět. Pracovník, stejně jako ostatní lidé, cítí úlevu, když má pocit, že přišel na to, o co 

jde. Čím déle tedy dokáže pracovník vydržet a nezvolit unáhleně metodu nápravy, tím větší 

má šanci, že se s klientem domluví na tom, co klient opravdu potřebuje. 

Při otvírání konzultace a spolupráce s klientem je důležité navázání kontaktu s klientem -

v systemickém pojetí tzv. připojení se ke klientovi. Proto, aby pracovník navázal dobrý 

kontakt s klientem je důležitá vstřícnost. V práci se závislou matkou může být pracovníkova 

vstřícnost někdy potíží. Je to převážně v případech, kdy nahlíží do spisů klienta, který má 

přijít. Tyto spisy, zprávy a doporučení do poradny mohou být plny toho, co klient provedl a 

nezvládl. Podobně tomu je, když volají rodiče klientek s dobrým úmyslem nám něco o své 

dceři říci, jak se chová mimo poradnu, co a jak doma plní.... Pracovník má právo nebýt 

těmito informacemi ovlivněn. Pokud si uvědomí fakt, že je zde pro klienta a nikoliv klient 

pro něho, pomůže mu to vstřícnost si zachovat. 
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V systemickém pojetí je viděn klient jako někdo, kdo je schopný řešit vlastní problémy a 

rozhodovat o tom, co je pro něj dobré. Při přijmutí tohoto tvrzení, není těžké vidět 

v každém klientovi osobu, která chce spolupracovat a která také vždy přichází 

s představou, k čemu je kontakt užitečný, i když někdy je tato představa nejasná. K tomu, 

aby toto mohl klient vyslovit, je důležitý pocit bezpečí. Klient ho může získat tam, kde cítí, 

že mu naslouchají, rozumí a pomohou v tom, co sám chce a potřebuje. Důležité je moci 

s klientem mluvit otevřeně o věcech, o kterých s jinými lidmi mluvit nemůže. To však 

vyžaduje odnaučit se postojům a postupům, které považuje poradce za samozřejmé, a 

odnaučit se sklonu „otypovat" klienta hned ve dveřích. Na počátku vztahu s klientem má 

pracovník volbu, buď se bude ptát na to, co klienta přivedlo a pak zpravidla dostane 

podrobný a přesný popis jeho problémů, událostí, ale dozví se málo o tom, co si klient 

přeje a na čem chce pracovat. Druhou možností je opakovaně se klienta ptát, k čemu mu 

může být užitečný. ( „ Co pro Vás mohu udělat? ") 

Počátek pracovního vztahu s klientem je doprovázen jeho obavami, kdy ještě pečlivě 

zvažuje, co říkat a co ještě neříkat. Pro dobré připojení je důležité klienta ocenit (Např. 

„ Vidím, že to máte opravdu těžké. O to víc si vážím vaší snahy s tím něco dělat"). Vyjádřit 

tedy pochvalu, obdiv, úctu nad tím, co se mu již podařilo. Vedle ocenění je důležité také 

potvrzení toho, že jeho těžkostem pracovník rozumí a bere je vážně. 

Anamnéza 

U každého klienta je odebrána formou rozhovoru anamnéza osobní a rodinná, s důrazem 

na anamnézu historie užívání návykových látek u klienta, případně u rodinných 

příslušníků. Na základě tohoto je určena diagnóza užívání návykových látek. 

Anamnéza je odebrána nejen ústně, ale také formou dotazníku, kde jsou zjišťována data 

somatického stavu, psychického stavu, osobní a rodinná, historie užívání návykových 

látek, historie kontaktu s jinými zařízeními, kriminální činnost a sociální situace. Tam, kde 

je podezření také na duální diagnózu, je klientka odeslána na psychologické nebo 

psychiatrické vyšetření. Dotazník, stejně jako rozhovor, je zaměřen na data objektivní i 

subjektivní, která vypovídají o pohledu klienta na důvody začátku užívání návykových 

látek, vztahy k rodinným příslušníkům, názory na předchozí pokusy o abstinenci, jeho 

pocity při pobytu v komunitě drogově závislých. 

Podle systemického přístupu může být anamnéza zdrojem problému dostatečně 

respektující práce s klientem. Proto jí nepřikládá takovou váhu. Anamnéza se vyznačuje 

řadou informací o klientovi, jeho rodině, okolí. Pokud v nich bude pracovník hledat, co 
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všechno se nepovedlo, v čem klient selhal, jak těžké měl dětství, v čem se jevil 

nezodpovědný, vždycky tam tyto informace najde. Najít zde informace o tom, kde se mu 

daří, co zvládá, už je těžší. Může se při odběru anamnézy inspirovat postojem, pokusit se o 

to nenechat se těmito informacemi tolik ovlivnit. A naopak využít anamnézu jako 

prostředek k zmapování oblastí, které si jako pracovníci máme vzít na starost. To pak může 

umožnit uchovat si ke klientovi pozitivní postoj a nehodnotit ho. 

Vyšetření a zhodnocení stavu klienta 

Na základě anamnestických údajů stanovuje pracovník diagnózu užívání látek. 

Podstatnými informacemi pro stanovení této diagnózy jsou také vyšetření zdravotního 

stavu, případně psychiatrické či psychologické vyšetření. Slouží k tomu převážně zprávy 

od doporučujících zařízení. Vedle tohoto si nechá od klienta podrobně popsat nynější 

onemocnění. Nechá tedy klienta popsat problémy, jimiž trpí nebo trpěl, a jak se 

proměňovaly v čase. Dnes se setkáváme s pojmem „ komplexní vyšetření klienta" , kam se 

zahrnuje zdravotní stav, práce a zdroj obživy, drogy a alkohol, právní postavení, rodinné a 

sociální vztahy, psychický stav klienta. 

Určení diagnózy 

Po předešlých fázích můžeme určit diagnózu užívání látek (podle kritérií MKN 10) a 

zabývat se matchingem. Matching je termín, který je v poslední době hojně využíván a 

označuje proces navržení či přiřazení vhodné formy léčby určitému klientovi podle jeho 

specifických potřeb. Kalina používá označení matching jako „Párování potřeb a 

intervencí" či „přizpůsobení léčby pacientům" (Kalina, 2003, s. 255). Diagnóza návrh 

dalšího postupu do jisté míry ulehčuje, není však jediným vodítkem. Potřebujeme k tomu 

„komplexní zhodnocení klienta". To pak umožní odbornou péči individualizovat a 

s přihlédnutím na charakter klientových potřeb navrhnout řešení. V CPR se matching 

provádí po celou nízkoprahovou fázi programu a na jejím konci se společně s klientem 

specifikuje nejlepší možné řešení jeho situace. Na základě měsíční spolupráce je hodnocen 

průběh spolupráce a stav klienta z hlediska poradce a klientovi je předloženo doporučení 

vhodné léčby. Jedná se buď o zařazení do další fáze ambulantního poradenského 

programu, nebo o ústavní léčbu v PL, TK či substituční léčbu. Tudíž klient, který neustále 

porušuje abstinenci, je například doporučen do ústavní léčby. Klient buď doporučení 

přijímá, nicméně má právo vyslovit jiné přání. Pokud například klient, který je doporučen 
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do ústavní léčby, tuto možnost neguje a chce zůstat v programu, může v něm setrvat ale na 

úrovni poradenských služeb. 

Při vyšetřování, určování diagnózy a matchingu se systemický přístup nedá využívat, 

jelikož má zcela opačné mínění o těchto fázích procesu. 2 

Všechny předchozí části (navázání vztahu, anamnéza, vyšetření, určení diagnózy) jsou 

důležité v nízkoprahové fázi a navzájem se prolínají. 

Dokumentace 

O každém klientovi programu je vedena dokumentace. Je vedena jak počítačovou tak 

papírovou formou podle dokumentačního řádu CPR. Každý klient musí být při vstupu do 

programu s touto skutečností seznámen a poučen o tom, že nikdo do dokumentace nesmí 

nahlížet, jak je zabezpečena proti zneužití a souhlas s vedením dokumentace stvrzuje svým 

podpisem. Každá karta klienta obsahuje jeho anamnézu, podepsaná pravidla, kontrakt a 

souhlas s vedením dokumentace. Dále pak všechna vyšetření psychologická, psychiatrická 

a zprávy z případných předchozích léčení. Součástí karty jsou i veškeré informace , které o 

klientovi v průběhu dostáváme, tedy rozsudky soudu, rodný list dítěte, zprávy 

z hospitalizací, korespondence s odděleními sociálně právní ochrany dítěte a další. Každý 

kontakt s klientem pracovník pečlivě zaznamenává do jeho karty. Zvláště pro případy, kdy 

má klient nařízen ochranou ambulantní léčbu jako alternativní trest a tudíž jakékoliv 

nezaznamenání kontaktu by mohlo být pro klienta rizikem maření soudního rozhodnutí. 

Spisy či dokumentace o klientovi mají podle systemického přístupu dvojí poslání, jednak 

je to pomůcka pro pracovníka, aby si mohl dělat záznamy o průběhu práce, jednak slouží 

jako kontrolní doklad pracovníkovy práce pro organizaci. 

Systemický přístup zdůrazňuje, že by měl mít pracovník pro sebe vyjasněno, k čemu mu 

spisy slouží. Disponuje pojmem „zneužití". Zneužitím se pak rozumí obtěžování klienta při 

sbírání dat, která jsou pro pracovníka pouze rutinou a sám pracovník je chápe jako 

2 Při vyšetřování je pracovník pasivní příjemce, který integruje informace. Má privilegovaný přístup 
k informaci a vědění. Může dospět k objektivnímu popisu problému, označení patologie a k určení způsobu 
léčení. Tomu systemický přístup nevěří. Systemický přístup vychází z toho, že každé jednání a jeho popis 
podléhá nekonečnému množství interpretací, z čehož vyplývá, že něco takového jako pevná diagnóza 
neexistuje.( Pecháčková, 1993, s. 85) Zodpovědnost za definici problému nese rozhovor a komunikační 
dohody, protože jediné porozumění problému, ve které můžeme doufat, je porozumění tomu, co nám druhý 
říká (Goolishian, Andersonová, 1991). 
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nutnost. Začít rozhovor s klientem vyplňováním kolonek systemický přístup chápe jako 

nedostatek respektu ke klientovým potřebám. 

Naopak spatřuje ve spisech řadu důležitých otázek, kterými by se pracovník mohl při 

sběru dat a doplňování dokumentace o klientovi inspirovat: 

- informují o tom, co s klientem nedělat, co už zkoušeli ti před ním 

co se dosud dařilo 

- co je asi pro klienta hlavní téma 

co bylo hlavní téma pro pracovníky před ním a zda se to shoduje s klientovým 

tématem 

Zprávy z předchozí spolupráce s jinými zařízeními tedy mohou být cenným materiálem. Je 

na místě se také těchto klientů ptát: „ Co bylo z předchozí spolupráce nejužitečnější? Co 

dělali, že to pomáhalo?" ....atd. To v práci více ujasní, co má pracovník s klientem dělat, 

aby to pro něho bylo užitečnější. 

Kontrakt a pravidla 

Po navázání kontaktu je nutno, aby se pracovník domluvil s klientem na spolupráci. 

S klientem uzavírá ústní a písemný kontrakt (viz příloha 1), tedy smlouvu o spolupráci, 

kterou stvrzují pracovník a klient svými podpisy. „Dohoda pravidel mezi klientem a 

terapeutem (či terapeutickým týmem) se nazývá kontrakt. Ten může mít různou formu - od 

základní ústní domluvy až po velmi pregnantně shrnutá pravidla, která klient i terapeut 

podepisují a stvrzují tak svoji vůli a motivaci vstoupit do společné terapeutické práce. " 

(Miovský, Bartošíková in Kalina, 2003, s. 26). Zároveň je klient seznámen s pravidly 

programu (viz příloha 2), kde nalezne svá práva a povinnosti během spolupráce se 

zařízením. Cílem programu je abstinence, tudíž základním pravidlem programu CPR je 

docházet bez známek intoxikace. Jelikož jedině v takovém stavu se může klient účastnit 

poradenského procesu. Dále s ohledem na to, že je program ambulantní (z jeho podstaty 

nevychází jasný režim jako například v léčebně), je v kontraktu i pravidlech kladen důraz 

na důslednost docházení na domluvené konzultace. Na základě dodržování pravidel a 

kontraktu během první fáze programu, může poradce stanovovat další léčebný postup. 

Kontrakt se v průběhu spolupráce může dle potřeb klienta a poradce měnit. 
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Individuální plány 

Po uzavření kontraktu o spolupráci je každému klientovi programu stanoven individuální 

plán. Individuální plán je dlouhodobý a krátkodobý. V dlouhodobém plánu se stanovují 

hlavní cíle, kterých by se mělo v programu dosáhnout. Krátkodobý plán je plán na 

následující měsíc, týká se úkolu, který by měli poradce s klientem za tu dobu splnit, 

vztahuje se většinou k dlouhodobému plánu a každý měsíc se obnovuje. Individuální plány 

jsou vytvářeny společně s klientem a zároveň jsou projednávány na poradách o klientech. 

U klienta, který nespolupracuje, může být individuálním plánem, který je určen týmem, 

motivační trénink do léčebny. 

Systemický přístup disponuje fází poradenského procesu, který se nazývá dojednávání. 

To považuji za inspiraci, která se dá jíž vyžít při tvorbě kontraktu a individuálních plánů. 

Je to přímé a nedirektivní zapojení klienta do spolupráce, které umožní pracovníkovi vidět 

nejen klienta jako spolupracujícího, ale také mu pomáhá volit postupy a hodnotit vývoj 

klienta. To, co z dojednávání získá, by se mohlo stát součástí kontraktu a individuálních 

plánů. Pak také tato opatření nemusí klient chápat jako kontrolní mechanismus, ale spíše 

jako práci na svých přáních. 

Dojednáváni- je podmínkou otevření pomoci a jeho zanedbání je podle Úlehly (2005) 

nejčastější příčinou těžkostí, do kterých se pracovník s klientem dostává. 

Chybí-li dojednávání, nezbývá pracovníkovi, než hledat odpověď na otázku: „ Proboha, co 
ř 

s tím mám dělat zcela sám a bez pomoci? " ( Ulehla, 2005, s. 63). 

Dojednávání je cestou, jak společně s klientem najít cíl práce, je to domluva toho, zda 

pracovník s klientem spolu mohou a chtějí pracovat, a které z profesionálních způsobů 

práce budou v rozhovoru převažovat, zda půjde o pomoc nebo kontrolu. 

Úspěch práce je pak závislý na tom, jak se podaří domluvit se s klientem na tom, jaká jsou 

jeho přání a cíle. Dojednávání stojí na klientových objednávkách a na pracovníkově 

objasňování vlastních možností, neboli nabídkách. Zatímco problém je trápení s tím, co by 

nemělo být, objednávka je představa a klientovo přání změny. 

Dojednávání směřuje k tzv. zakázce (společně dojednanému cíli) 

Smyslem dojednávám je: 

určit smysluplný cíl společné práce 

zapojit klienta do rozhodování a volby společné činnosti 

vytvořit i měřítka pro posuzování užitečnosti a pokroku změn 

- vytvořit prostor pro spolupráci 
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Jednoduše řečeno slouží dojednávání k odpovědi na otázku, co vlastně pracovník 

s klientem budou dělat. 

Průběh intervencí 

Intervence v CPR jsou naplňovány převážně formou individuálních konzultací poradce 

s klientem. Jedná se jak o základní poradenství ve formě poskytování informací , tak o 

poradenství strukturované a motivační trénink3, který je zaměřen na udržení abstinence od 

návykových látek. Klientky k nám často přicházejí z ulice bez jakýchkoliv prostředků. Až 

do konce tématické fáze se u každé klientky opakují témata, nezbytná pro psychickou, 

sociálně - ekonomickou a zdravotní stabilizaci klientky. Tedy témata týkající se změny 

rizikového chování, přípravy na mateřství, bydlení, finance. Teprve přechodem do fáze 

růstové, kdy by klientka měla být již stabilizována a bezpečně pečovat o své dítě, je více 

prostoru na témata jejího osobního růstu: sebevědomí klientky, náhled na dosavadní 

způsob životního stylu, narušené vztahy, vyrovnání se s minulostí, úzkosti při zařazování 

se zpět do zdravé populace lidí. Nutno podotknout, že určité procento klientek vzhledem 

ke své struktuře osobnosti a patologii této fáze vůbec nedosáhne. 

3 

Motivační trénink 

Motivační trénink byl rozpracován jako jednoduchý postup. Při motivačním tréninku je důležité mít na zřeteli, v kterém 

stádiu motivace se klient nachází, a z toho vycházet. 

1. stádium (chce pokračovat v braní drog) - doporučuje se vyvolávat pochybnosti o návykovém chování a pomoci 

klientovi lépe vnímat rizika. 

2. stádium (se změnou váhá) - postupovat podobně jako ve stadiu předchozím a posilovat klientovu sebedůvěru 

3. stádium (rozhodnutí) - j e vhodné navrhnout, co má klient konkrétně dělat 

4. stádium (jednání) - pracovník pomáhá klientovi pozitivní změnu uskutečnit 

5. stadium (udržování) - vyžaduje strategie k prevenci relapsu a recidivy jako soustavné doléčování, vyhýbání se 

rizikovým místům a situacím a přiměřený životní styl 

6. stadium (recidiva) - je nebezpečné tím, že se zněj klienti často dostávají zpět do 1.stadia. Nejdůležitější je 

recidivu rychle zastavit. (Kalina, 2005, s. 250) 
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V metodice systemického přístupu je velmi dobře rozpracován postup průběhu 

spolupráce s klientem a jednotlivých intervencí. To považuji za jeden z nejvýznamnějších 

přínosů, kterých se dá ze systemického přístupu v poradenském procesu využít. Při všech 

setkání je dobré, aby pracovník postupoval, jako by to bylo setkání první a procházel všemi 

fázemi systemického rozhovoru od počátku : připojení se, dojednávání, formulování cílů 

intervence, průběhu až k závěrečné intervenci. 

Přičemž ještě: 

a) hledal změny, zlepšení a úspěchy mezi sezeními 

b) zjišťoval, zda to, co spolu pracovník s klientem dělali během 

minulého sezení, bylo užitečné 

c) zjišťoval, co klient dělá nebo co se stalo, že jsou věci lepší 

d) zjišťoval, zda zlepšení bylo již dostačující 

e) pokud nenastane žádné zlepšení, pracovník se snaží ochránit sebe 

i klienta před pokračováním toho, co nefunguje a dohodnout se na 

jiném způsobu spolupráce 

Přestože jsou v průběhu spolupráce s klientkou nabízena témata, která vychází více ze 

struktury a zaměření programu, je dobré vědět, že to vychází z naší představy o tom, co asi 

potřebuje klient ke stabilizaci. Je to však více naše a společenská objednávka. Vedle toho 

je třeba věnovat se také tématům klientky. V průběhu spolupráce tak pracovník s klientem 

vytváří volbu společných témat. Systemický přístup nabízí různé postupy při práci na 

společných tématech podle zájmu klienta o spolupráci. Steve de Shazer (in Úlehla, 2005) 

dělí pracovní témata na tři typy : zakázka, stížnost, návštěva. 

Zakázka : Je výsledek dojednávání klienta a pracovníka. O toto téma se jedná v případech, 

kdy: 

1. klient a pracovník si dojednají cíl a obsah spolupráce 

2. klient sám sebe popisuje jako součást procesu řešení a má vůli něco dělat 

3. pracovník věří, že má schopnost klienta k nalezení řešení nasměrovat 

4. oba dva chápu jako držitele problému klienta 

Znamená to, že klient na sebe bere odpovědnost za problém a chce něco učinit pro jeho 

řešení. Čímž také přistupuje na změnu sebe sama. V našem slovníku se jedná o 

motivovaného klienta, který na sobě chce pracovat. 
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Stížnost: O stížnost se jedná, když: 

1. v průběhu setkávání pracovník s klientem sice nedojednají obsah spolupráce, ale 

jsou schopni určit cíl. 

2. nedokáží dojednat kroky, které klient potřebuje učinit k řešení 

3. klient sám sebe nepojímá jako nositele řešení a je přesvědčen, že řešení záleží na 

jiné osobě 

4. jde především o otevírání nových pohledů, které by mohly vést k řešení 

5. držitelem problému je někdo jiný 

V těchto tématech jsou klienti zpravidla schopni uvést přesný popis problému - jeho vznik, 

vývoj, projevy, důvody potíží, dokonce jsou schopni i poukázat na to, co by se mělo udělat, 

ale současně s tím oni sami nic dělat nechtějí, nebo si myslí, že by měl začít někdo jiný. 

Většinou se spatřují jako oběť problémů někoho jiného. Práce pracovníka pak směřuje 

ktomu, aby mohl klient vidět, že přeci jen něco ovlivňuje. Má pomoci klientům přijmout 

problém za svůj. Pracovník hledá pozitivní kvality klienta a pomáhá mu pochopit, že právě 

tyto kvality jsou zdrojem možných řešení. 

Návštěva: Toto téma je společné, když klient navštíví pracovníka a : 

1. ani do konce setkání se nepodaří pracovníkovi a klientovi určit společný cíl či 

potíže, na kterých by měli pracovat, 

2. klient opakovaně sděluje, že žádný problém nemá, a proto nevidí žádný důvod pro 

hledání změny, natož pomoci, 

3. pracovník při tomto tématu přistupuje na to, že klient žádný problém nemá, ale 

soustavně nabízí pomoc pro případ, že klient má něco jiného, na čem chce 

pracovat, 

4. držitelem problému je pracovník, nebo ten, kdo klienta posílá. 

Toto téma se často opakuje u klientů, kteří jsou k nám posílání (rodinou, OSPOD, ...) 

Pracovník v takových případech pracuje s perspektivami klienta a očekáváními, aby našel 

něco, na čem by pracovat mohli. Pokud vidí dramatické poškození zaviněné klientčiným 

např. užíváním drog, je nejsnazší a také nejvíc se nabízející, uložit jí úkoly, jimiž by šlo 

dosáhnout zlepšení. U řady klientek to také funguje. U některých klientek se ale pak 

vystavuje riziku, že se bude zlobit za to, že klient neposlouchá jeho rady. Klientovi s tímto 

tématem nejvíce prospívá přistupovat k němu s respektem, věřit, že je schopen si časem 

určit cíle sám a zajímat se o to, co klient sám vidí pro sebe jako dobré. Pracovník by vedle 

své domněnky o tom, co by klient měl dělat, měl zkoušet také hledat, co klient chce. Dobré 
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je také ptát se klienta, jak rozumí tomu, že ho sem poslali. Klient většinou chápe, jak ho 

druzí vnímají, a má tendenci opravit jejich názory.. 

Ukončení spolupráce 

Program může být ukončen ze strany klienta, ze strany poradce, nebo řádně ukončeným 

programem. 

Ze strany klienta se jedná o případy, kdy klient spolupráci sám přeruší, přestane 

docházet. Jelikož jde o program dobrovolný, může tak učinit kdykoliv v průběhu 

programu. 

Poradce může dát návrh na vyřazení klienta z programu pro porušování pravidel 

programu. O vyloučení z programu rozhoduje však celý tým CPR. Stejně tak může jít jen o 

dočasné vyřazení z programu na dobu jednoho měsíce. Po tuto dobu může však klient 

využívat základních poskytovaných služeb poradenství, jako informací o léčebných 

zařízeních, zprostředkování zdravotní péče, nebo základní informační servis. 

Řádně ukončený program znamená absolvování všech fází programu. Počítá se tam fáze 

nízkoprahová, tématická a růstová. Úspěšnost skončeného programu se pak hodnotí podle 

délky absolvování, abstinence a svěření dítěte do péče. Vedle toho také podle naplnění 

individuálních plánů klienta. Po ukončení programu je buď spolupráce ukončena, nebo je 

klient na základě dobrovolnosti přeřazen do fáze doléčování, kde zůstává nadále 

v podpůrném kontaktu. 

Ukončení spolupráce je něco, na co by měl pracovník myslet od počátku spolupráce 

s klientem. Může se nechat inspirovat systemickým přístupem a už v rámci dojednávání se 

ptát, jak konec jejich spolupráce poznají. Dobré ukončení je závislé na dobrém dojednání. 

Čím je jasnější, na čem klient s pracovníkem spolupracují, tím je zřetelnější, kdy je konec. 

Ideální konec se vyznačuje tím, že klient: 

- porozuměl tomu, co mu pomohlo zbavit se problému 

- dovede tyto postupy opakovat a realizovat sám 

- ví, co má dělat v případě, že postup selže 

- ví, že je schopen takové věci řešit vlastními silami 

Někdy má pracovník jinou představu o ukončení, proto je dobré vědět, že cílem 

spolupráce není, aby klient neměl problémy, ale aby s nimi uměl zacházet. A také, že 

důležitější než zvládnutí problému podle představ pracovníka je klientova spokojenost. 
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Toto se týká ukončení celkové spolupráce, nicméně systemický přístup disponuje 

technikou, která se týká ukončování jednotlivých intervencí. Jednotlivé setkání je 

v systemickém přístupu zakončeno závěrečnou intervencí, která dává klientovi něco na 

cestu a můžeme tak na klienta působit i v mezidobí mezi konzultacemi. Závěrečná 

intervence byla rozebrána v teoretické části. 

Vedle pracovníkova hodnocení úspěchu absolvovaného programu, by bylo cenné 

obohatit hodnocení také o vidění klienta. Nakolik on vnímá svoje obtíže a témata za 

vyřešené nebo nedůležité. Někdy je spolupráce ukončena ze strany klientů, nicméně ani to 

nesvědčí o tom, že by spolupráce byla špatná a že nemohlo dojít ke změně. 

Spolupráce s OSPOD 

Vedle motivovaných klientek přicházejících do poradny dobrovolně, přichází ještě část 

klientek, které jsou odesílány odbory sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD , dříve OPD). 

Tyto odbory si spolupráci v programu kladou často jako podmínku pro to, aby matce 

neodebrali její dítě. Tudíž klientka cítí tlak ze strany kontrolního OSPODU a velmi často i 

spolupráci s námi chápe jako kontrolní mechanismus. V těchto případech je mnohem 

obtížnější navázat důvěryhodný vztah s klientkou a někdy klientka nechce pracovat na 

sobě ani na svých tématech, nýbrž pouze dochází a plní pravidla programu, aby naplnila 

objednávku OSPODU. 

V těchto případech se dá při práci inspirovat postupy systemického přístupu v práci 

s klienty na úrovni návštěvníka a budovat prostor pro spolupráci (viz fáze průběh 

intervencí). 

Poradenský proces v programu se setkává s řadou specifických témat vycházejících 

z klientely CPR. Těmto specifikám klientely se věnuji v následující kapitole, stejně jako 

reflexi toho, proč se domnívám, že při práci s touto specifickou skupinou klientů může být 

využívání prvků systemického přístupu přínosem. 
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6.4. Specifika klientely závislých matek 

V praktické části diplomové práce se orientuji na nalezení možností a mezí využití 

systemického psychoterapeutického přístupu v programu se závislou matkou. Program 

CPR bere při práci s klientkami zřetel na genderovou problematiku. Klientem programu 

nejsou pouze matky uživatelky, ale také jejich děti. Drogy v těhotenství neovlivňují jen 

psychické a fyzické zdraví žen, ale způsobují komplikace i v dalším životě ještě 

nenarozenému dítěti. Jedná se převážně o klientky gravidní nebo vychovávající dítě. Je 

nutno přihlížet k tomu, že ženy mají poněkud odlišný vzorec užívání. S tím se pojí vedle 

závislosti řada dalších témat, kterým je potřeba se při práci s klientkou věnovat. 

Poradenství i hledání sociálních opor usiluje o komplexní přístup. 

V následujícím textu konkretizuji možné problémy klientek programu CPR. 

a) Situace klientek při vstupu do programu 

Převážná většina klientek se do programu dostává v době, kdy ještě užívají nelegální 

návykové látky. Fakt, že jsou těhotné přispívá k tlaku na pracovníka, co nejdříve 

namotivovat klientku k abstinenci nebo substituci a změně jejího životního stylu. Nejde 

zde totiž pouze o klientku a její svobodná přání, nýbrž také o ohrožený vývoj jejího dítěte. 

Velké procento klientek je v těžké ekonomické a sociální situaci. Jsou bez domova, nebo 

bydlí v neodpovídajících podmínkách, kam by dítě nebylo sociální pracovnicí dáno. Jsou 

bez finančních prostředků, nepracují, nepobírají dávky. Naopak jsou zadluženy u přátel, u 

rodiny, dluží na zdravotním pojištění a různých pokutách. K tomu velké procento z nich 

má potíže se zákonem, neboť jejich základní obživou v době užívání je trestná činnost. 

Chybí jim základní návyky v podobě pravidelného docházení k lékařům, neví jak si zařídit 

sociální dávky, nejsou zvyklé komunikovat s úřady. 

b) Dvojí deviace 

Na první pohled je zřejmé, že jedno z hlavních témat, které činí ženskou skupinu 

uživatelů návykových látek odlišnou od mužské, jsou specifické problémy spojené 

s gender rolí ženy, tedy s těhotenstvím a mateřstvím. Feministické hnutí upozornilo na 

gender rozdíly v pohledu na užívání drog. Společnost očekává od ženy zodpovědnost ke 

své gender roli v rodině. Tudíž dodnes existuje řada předpisů, zakazující ženám užívání 

alkoholu a návykových látek. V některých státech USA (Wisconsin) lze v rámci prevence 
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poškození plodu v těhotenství vzít závislou matku do ochranné vazby a léčit jí 

nedobrovolně. Někde jdou represivní opatření tak daleko, že zemře-li dítě po narození, 

může být závislá matka obviněna z vraždy a odsouzena k výkonu trestu odnětí svobody 

(Kalifornie, Indiana). (Drobná,Veleminský, 2003). 

Ettore ve své knize „Women and Substance Use" (1992) formuluje poznatek, že žena -

uživatelka drog je nejen problematická pro samotné užívání, ale zklamává zároveň ve své 

roli manželky a především matky (Vobořil in Kalina, 2003, s. 238). Tlak společnosti na její 

roli je tak silný, že ženám hrozí stigmatizace - pokud nezvládne abstinenci, je špatnou 

ženou a matkou. Hrozí jí odebrání dětí i bez reálných ukazatelů, že by byly děti 

zanedbávány. I pokud jí dítě zůstane, je pod neustálým dohledem, kontrolována a 

kritizována ze strany úřadů. Ženy užívající drogy ztrácejí menstruaci a často se tak chybně 

domnívají, že nemohou otěhotnět. Proto je jejich těhotenství zpravidla neplánované. 

Klientka se ocitá v situaci, která je pro ni nová, nechtěná a kterou není schopna sama 

zvládnout, navíc vystavená tlaku společnosti, a to i drogové, která očekává její zralé a 

odpovědné chování. Partner (zpravidla také závislý) si chce dítě ponechat, nicméně bez 

sebemenší ochoty se změnit či partnerce pomoci. Je třeba brát však v potaz, že žena je 

uživatel návykových látek, který jako každý jiný obtížně přestává a hledá cestu 

k abstinenci, při čemž je navíc zatížena řadou problémů sociálních, nejistotou, pocity viny 

a konfrontací s mateřstvím. 

c) Rizikovost 

Dalším tématem, které se s užíváním drog u žen pojí, je jejich opatřování si finančních 

prostředků na drogy. Zatímco u mužů převažuje majetková trestná činnost, u žen je 

mnohem častěji vydělávání spojeno s prostitucí. Opět je pak skupina žen stigmatizována 

jako skupina žen nesoucí velká rizika pro společnost. V programu se pak musí počítat 

s tím, že ženy jsou k těmto tématům citlivé, mají problematický až negativní vztah ke 

svému tělu a sobě vůbec. S tím jsou spojena témata sníženého sebevědomí, neschopnost 

navazovat normální vztahy a vymezit si hranice k opačnému pohlaví. 

d) Využívání služeb 

Všechny tyto stigmatizace sebou nesou také fakt využívání služeb těmito ženami. Obava 

z možných následků a stigmatizací proto možná nutí ženy mnohem méně využívat služeb 

pro drogově závislé. Získat si důvěru této klientely je pak mnohem složitější než obecně u 

mužů drogově závislých, neboť pro ženy je více žádanější zůstávat v anonymitě. Ženy, 
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které navíc mají v péči dítě, potřebují takovou službu, která zohledňuje jejich časové 

možnosti docházení a respektuje to, že se matky starají o děti. Je nutné brát v úvahu, že zde 

pracovník hledá řešení nejen pro matku, ale i nejlepší řešení pro její dítě, tudíž minimálně 

pro dva jedince. Užívám pojmu „minimálně", protože samozřejmě velmi často vstupuje do 

hry otec dítěte, který je zpravidla také uživatel, nebo jinak rizikový partner. Potom se práce 

musí dotýkat celé rodiny klientky. Řada klientek se seznámila se svými partnery v době 

užívání, svazek vznikl jako užitkový pro získávání drog. Případně může jít o partnera, 

který ženě pomohl k abstinenci. Poté se ukazuje, že žena od prvopočátku žije s někým jen 

proto, že se jí ujal a že od něj nedokáže odejít. Preslová uvádí, že „ Vyvstává otázka priorit, 

komu vlastně pomáháme ( klientce, dítěti, společnosti) a jaký cíl sledujeme? " (Preslová in 

Kalina, 2003, s. 245) 

e) Komorbidita 

Vysoký počet uživatelů návykových látek je spojen s problémem tzv. duálních diagnóz, 

kdy vedle závislostí trpí nějakým problémem v oblasti duševního zdraví. I zde se projevuje 

gender problematika v typu těchto dalších duševních problémů. S užíváním drog jsou u žen 

spojeny často poruchy příjmu potravy. Je zde pak vyšší výskyt stimulantů pro žádoucí 

efekt úbytku tělesné hmotnosti a kontroly váhy. To je často je toto jejich prvotní příčinou 

užívání. 

Daleko častěji než muži mají ženy užívající drogy psychické potíže a traumata spojená se 

sexuálním zneužitím, fyzickým či psychickým týráním. Podle Kaliny (2003), ženy se jeví 

jako více neurotické než muži, u kterých se uvádí více psychopatických poruch. U žen se 

více vyskytují deprese a úzkosti. Ale i mezi ženami se ve značné míře vyskytují poruchy 

osobnosti. S tím se také pojí problém diagnostiky, neboť je třeba určit, zda zneužívání 

návykových látek je primárním či sekundárním problémem. U řady těchto duálních 

diagnóz jsou jejich komplikace natolik vážné, že by vyžadovaly svoji specifickou formu 

léčby (farmakoterapii, psychoterapii). Pokud jde o užívání jako o sekundární problém, je 

nutné zabývat se problémem primárním, který je spouštěčem užívání. Je také potřeba brát 

v úvahu, že drogová závislost zastírá skutečný obraz poruchy, že spolupráce drogově 

závislého na systematické spolupráci je značně obtížná (řada klientů po intoxikaci na 

domluvenou konzultaci nepřijde). 
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f) Motivace 

Jak bylo řečeno výše, v řadě států existují represivní opatření jak donutit gravidní ženu 

ke spolupráci se zařízením v drogových službách. Samozřejmě můžeme polemizovat o 

tom, jak dalece jsou tato opatření humánní a nakolik omezují osobní svobodu matky. 

Nicméně u nás tato represivní opatření nejsou uzákoněna, a proto veškerá spolupráce 

matky s jakýmkoliv zařízením je založena na dobrovolnosti a motivaci klientky ke změně. 

I dnes je stále problematika drogově závislých žen spojena s řadou mýtů: 

- závislá klientka s těhotenstvím automaticky změní svůj postoj k drogám 

- porodem si vytvoří silný vztah k dítěti, a pokud není žena pak motivována k léčbě, nemá 

žádný vztah k dítěti 

Je však patrné, že drogově závislé matky v mnoha případech motivovány ke změně svého 

životního stylu nejsou. A s ohledem na některé struktury osobnosti klientek není ani reálné 

očekávat jejich zájem na pozitivním vývoji své osobnosti. Přesto jsou některé z nich 

schopny o své dítě bezpečně pečovat. 

Podle slovenských výzkumů zde přišlo až 80% závislých matek k porodu bez předchozích 

pokusů o léčbu, ačkoliv věděly, že mohou poškodit plod a že ubližují svému 

nenarozenému dítěti. Pracujeme tedy z velkého procenta s klientelou nemotivovanou ke 

změně, kde nelze očekávat náhled a výrazný rozvoj osobnosti a úspěchem je již zvládnutí 

základních sociálních a rodičovských dovedností. 

Další část klientely tvoří klientky v nedobrovolné léčbě. Klientka je nucena k účasti v 

programu soudem, rodinou či některým z odborů sociálně právní ochrany dítěte. Klientka 

pak dochází, aby jí nebylo dítě odebráno, nicméně nemá zájem o svůj osobnostní růst a 

svůj kontakt se zařízením chápe jako represivní a kontrolní opatření. 

V práci s touto klientelou se spojují jak objednávky společnosti a možná pracovníka 

samotného, tak objednávky klientely. V dlouhodobém kontaktu (v kterém je klientka, pokud 

absolvuje celý program) se mísí řada témat a problémů. 

Využívání systemického přístupu tak může být velmi efektivní. Disponuje metodikou, 

která zahrnuje jak kontrolní způsoby práce, tak spolupracující způsoby práce. 

Kontrolní způsoby práce jsou na místě, když je nutné klientku dostabilizovat. Zmíněné 

údaje se získávají od klientky již při odběru vstupních informací a stávají se pak hlavními 

tématy konzultací. Není možné se věnovat pouze přáním klientky, neboť klientky nemají 

často žádnou nebo reálnou představu o tom, co musí splňovat proto, aby jim mohlo být dítě 

ponecháno v péči. Systemický přístup nám také dává k dispozici postupy, jak pracovat 
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s klientem,který musí docházet do programu tak, aby to nechápal jako represivní opatření. 

Ale naopak otvírat s takovým klientem prostor pro spolupráci vyjádřením jeho přání a 

„ udělat z nespolupracujícího klienta spolupracujícího ". Když je klientka stabilizována, ale 

někdy i předtím, objevuje se řada témat, na kterých klientka chce pracovat, a zde je prostor 

pro spolupracující formy práce. Pracovník může být klientovi více užitečný, protože bere 

klienta jako rovnocenného partnera v rozhovoru a sleduje s ním dojednané cíle. 

Systemický přístup tak dává inspiraci, jak pracovat s různými typy klientů. 

Systemický přístup je velice respektující, což může při navazování důvěryhodného vztahu 

sehrát důležitou roli. Disponuje také řadou technik, jako externalizace, dekonstrukce, které 

pomohou klientce překonat stigmatizaci, pocity viny. Tím, že vnímá klientovy objednávky a 

klientův popis problému, může tak pracovat i s duální diagnózou, která je někdy primárním 

problémem v užívání nelegálních látek. 

Jaké konkrétní postupy a prvky systemického přístupu může pracovník při práci s 

klientkami volit a jak mohou ovlivňovat společnou práci, demonstruji na kasuistikách 

v další kapitole. 

7. Kasuistiky 

Využití prvků systemického přístupu v rámci poradenského procesu v CPR se snažím 

doložit na následujících kasuistikách. Zachycuji v nich průběh spolupráce s klientkou, 

dokumentuji metody, které jsem v průběhu poradenského procesu realizovala. Komentuji, 

v jakých etapách poradenského setkávání jsem využívala prvky systemického přístupu. 

V kasuistikách využívám pro přesnou ilustraci doslovných přepisů části rozhovorů. 

Reflektuji použité techniky a vlastní názor nad efektivností použitých postupů na vývoj 

poradenského procesu. Klientky zůstávají v CPR v dlouhodobém kontaktu (zpravidla dva i 

více let). Z tohoto důvodu nebylo možné sledovat podrobně poradenský proces intervenci 

za intervencí. V kasuistikách se zaměřuji na důležité momenty, základní obraty 

v poradenském procesu a na ty fáze kontaktu s klientkou, kde jsem využívala systemický 

přístup. 
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KLIENTKA B 

Klientce B je 28 let a do CPR se dostala již v roce 2002 v rámci svého užívání 

návykových látek a současně pro svou graviditu. V té době docházela k jinému 

pracovníkovi. 

V roce 2002 nás kontaktovala její matka, rozvedená, značně hyperprotektivní a zároveň 

byl u ní zřejmý abúzus alkoholu. Otec dítěte byl též uživatel s preferencí opiátů, který 

léčbu nenastoupil. 

Klientka začala docházet do programu. Byla jí v jejích tehdejších 24 letech určena 

diagnóza závislosti na návykových látkách s preferencí stimulantů, v jejím případě 

pervitinu. 

Klientka podepsala pravidla a kontrakt o spolupráci. V první fázi programu byla 

odeslána ke gynekologovi, napojena na hepatologa a probační a mediační službu 

s ohledem na její trest veřejně prospěšných prací. Podle porady týmu byl proveden 

matching a navržen s ohledem na druh návykové látky pobyt v terapeutické komunitě 

Karlo v. 

Klientka se po celou nízkoprahovou fázi snažila nezvyšovat svou dávku pervitinu nad 

půl gramu jednou za dva dny. Nicméně do komunity nenastoupila a její spolupráce byla 

občasná (jednou přišla, podruhé ne). Protože však žila ve společné domácnosti se svou 

matkou, která dítě obstará, sociální pracovnice i přes naše zhodnocení svěřila dceru po 

narození do péče klientky bez jakéhokoliv dohledu. Nadále byla klientka v kontaktu buď 

velmi intenzivním, nebo pak dlouho nepřišla. Ale jevila se spíše bez známek intoxikace. 

V té době byla v tematické fázi programu a pracovalo se s ní na tématech spojených se 

zdravotní a sociální stabilizací. Klientka byla zařazena do doprovodných aktivit centra. 

Postupně se vyřizovaly témata dávek. Klientka si udělala řidičský průkaz, začala pracovat. 

Klientka byla v kontaktu přibližně do konce roku 2003. Poté nás již nekontaktovala. 

V květnu 2004 jsme se dozvěděli, že u ní nastala recidiva, přestala pečovat o své dítě, 

zbytu matky odcházela zpočátku na noc, poté úplně. Jelikož matka klientky byla 

zaměstnána, bral si vnučku do péče také otec klientky se svou novou manželkou. Dítě 

odvezli do jižních Čech. Nakonec otec klientky zažádal o svěření dvouletého dítěte do 

péče, čemuž soud na konci roku 2004 vyhověl. 

V květnu 2005, tedy po roce a půl, nás klientka opětovně kontaktuje. V té době je 

podruhé těhotná s novým partnerem, opět uživatelem návykových látek. 
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Klientka se motivovala do TK Karlov, nicméně pobyt zde negovala a souhlasila s léčbou 

ústavního typu v PL Bohnice po dobu tří měsíců, společně s partnerem. 

Na podzim 2005 klientka skutečně absolvovala ústavní léčbu a poté se odstěhovala 

společně s partnerem od matky. V lednu 2006 porodila druhou dceru, která jí byla 

ponechána v péči se soudním dohledem. Po porodu se vrátila zpět do programu a v tu dobu 

začala spolupráce se mnou. Klientka v té době měla dítě v péči, zajištěné bydlem, zařízené 

dávky, byla navázána na zdravotnická zařízení a probační službu, tudíž zdravotně, sociálně 

a finančně stabilizována. 

Na počátku naší spolupráce ověřuji všechna výše uvedená témata a poté se snažím 

s klientkou dojednat nový kontrakt spolupráce. Jelikož klientka do programu již docházela, 

není nutné uvádět anamnesticKé údaje, Procházím jen fází přípravy, Kdy se seznamuji 
s dokumentací klientky. Podle fází systemického přístupu ve fázi otevírání se snažím 

vyjasňovat, co klientka od spolupráce očekává, v čem by jí měla být prospěšná a na čem 

spotu budeme pracovat. Dojednáváme práci na třech tématech : udržet abstinenci, vyřešit 

vztah s prvorozenou dcerou, která je u otce, aby jí viděla nebo získala zpět do péče a 

vyřešit vztah s otcem, který s ní nekomunikuje a nevěří jí, že to ještě zvládne. Klientka 

potřebuje od otce uznání a aby jí dal opět šanci. Neví, co má dělat a od spolupráce očekává 

pomoc při zpracování těchto otázek. Přestože opakovaně při spolupráci ověřuji klientčinu 

stabilizaci tím, že kontrolně vnáším do konzultací témata týkající se abstinence, bydlení 

apod., pracuji s ní také na jejích objednávkách. Společně domlouváme posloupnost témat 

podle důležitosti. 

Vyvstává více téma: potřeba sebevědomí a kompetentnosti k tomu, že to zvládne. 

Objevují se poprvé veliké pocity viny a studu za to, že přišla o starší dceru. 

Ptám se, kdo jí ten pocit kompetentnosti může dát a jak to pozná. Ukazuje se, že velkou 

roli pro ni hraje okolí v popředí s otcem. Ten je pro ni určující, zda už je dobrá nebo ne. 

K otci vzhlíží, nevidí na něm žádné chyby. Ve vztahu k okolí se cítí špinavá, neumí si 

představit, že by se s ní „ normální" lidé mohli bavit. Stydí se. Ráda by se otci zavděčila a 

stala se pro něj ideální dcerou. 

Postupně jsme začaly s klientkou pracovat na obou tématech. V tématu otce se stalo 

zakázkou, aby se s ním nebála mluvit a aby si jí mohl vážit. Používala jsem přitom 

techniku škály, kdy jsme vypracovali škálu klientčinu a škálu otce. Potom jsme 

reflektovali, kde už by s ní byl tatínek spokojený a kde už je na své škále spokojená ona. 

Klientka si tak mohla uvědomit, že musí ještě hodně plnit pro ideální představu otce, 

přestože ona by byla na své škále již spokojená. 
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P: Až budete na vaší desítce, co bude jinak? 

K: budu se umět postarat o dceru, nebudu brát drogy, budu mít dobrý vztahy s mámou a 

s druhou dcerou, budu zodpovědná a taky si budu umět stát za svým 

P: aha a kde teď jste na té škále od nuly do desítky? 

K: tak na sedmičce, osmičce 

P: Kdybychom teď vzali taťkovu škálu, co by bylo na jeho desítce a na kterém bodě by byl 

s vámi již spokojený? 

K: byl by spokojený, kdybych byla na desítce 

P: a jak by to vypadalo? 

K: asi stejně jako na mojí škále, ještě by tam byla práce a dotahování věcí do konce 

P: a kde by vás tatínek teď viděl? 

K: hmmm,tak na trojce 

(klientce to umožnilo reflektovat, že přestože něco dokázala, je vidění otce velmi striktní) 

P: a které desítky potřebujete dosáhnout, svojí nebo tatínka? 

K: no hlavně té svojí 

Klientka má otce velmi zidealizovaného a jeho měřítka jí pak dávají pocity viny za to, že 

není tak dobrá. Otázkou je , zda by pro otce byla dobrá, i kdyby drogy nebrala. 

Domnívám se, že klientka má řadu předpokladů, které vyvstávají od otce a nejsou jí 

užitečné. Pracovala jsem dále s předpoklady technikou dekonstruktivního naslouchání, 

tudíž nakonec klientka se v tomto tématu posunula v sebedůvěře na základě vlastní škály a 

došla k tomu, že pocit kompetentnosti si musí dát sama. 

Reflektovala, že si otce příliš idealizovala a že je důležité, jak si sama věří. Otcovu škálu 

zcela opustila jako nepotřebnou a pracovala více na tom, aby s ním sebevědomě dokázala 

mluvit o věcech, které potřebuje. Poprvé za celou dobu spolupráce dokázala otevřeně 

hovořit i o věcech, které se jí na otci nelíbí, a začala ho vnímat i s chybami, což mělo vliv 

také na její sebevědomí. 

S tímto tématem se také objevovaly pocity viny za to, že opustila svoji starší dceru, že jí 

zkazila život, že si to nikdy nemůže odpustit. Klientka reflektuje, že by jí pomohlo 

odpuštění, které si ovšem může dát jen ona sama, ale neumí si představit, jak by si to 

mohla odpustit. Využívám zde techniku pozitivní konotace, kdy se snažím tíhu minulosti 
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zmírnit a udělat jí snesitelnější. Vycházím ze svého předpokladu, že klientce obviňování 

není k ničemu užitečné, pokud se chce cítit kompetentní. 

K: je to hrozný, ona byla doma a já si chodila pryč fetovat, až jsem jí tam nechala úplně 

P: je něco pozitivního na tom, jak jste to udělala 

K: no že jsem jí aspoň netahala s sebou, věděla jsem, že tam je máma a že se o ni postará. 

Věděla jsem, že jí bude doma dobře a já se už neuměla postarat ani o sebe 

P: takže jste, zdá se, na ni hodně myslela, když jste jí nechala raději v dobré péči 

K: to jo.. .hm.. .takhle jsem o tom ale nikdy nepřemýšlela 

(klientce to postupně umožnilo, přestat se bezmezné obviňovat za to, co se stalo, a zaměřit 

se více na to, jak dělat věci nyní jinak) 

V průběhu další spolupráce nastal u klientky jednorázový relaps - užití drogy. Vyvstává 

tedy téma udržení abstinence. Kontrolně vnáším téma abstinence a snažím se otevřít 

prostor pro spolupráci. Klientka sama relaps přiznává a její objednávkou je, aby se to již 

neopakovalo - „ Chci bejt silná, abych to zvládla a nemusela i už dát." 

V práci se zaměřuji na rizikové situace, kdy klientka cítí, že by si mohla vzít drogu a kdy 

se naopak cítí neohrožená. Situace, kdy je to dobré, více zviditelňujeme a snažím se o to, 

aby klientka dělala víc toho, co funguje. Věnujeme se stresovým situacím a zaměřuji se na 

hledání výjimek, kdy přestože se cítila v ohrožení, drogu si nevzala. Společně pak hledáme 

zdroje, které klientce pomáhají - je to partner, když má u sebe dítě, když se baví s někým 

„normálním", nebo když má nějakou aktivitu či povinnosti. Naopak jako hodně ohrožující 

a největší spouštěč rizika se ukazuje alkohol. Přestože si to nyní klientka uvědomuje, snaží 

se více využívat svých zdrojů, vyhýbat se rizikovým místům, přesto udává, že nadále pije. 

Na její objednávku - pomozte mi přestat pít-, mě v tu chvíli nenapadá dostatečný 

systemický prostředek , ale především sama to v tu chvíli vnímám jako ohrožující, a tudíž 

jsem zvolila jinou techniku, nevycházející ze systemického přístupu. Přesto s technikou 

zacházím systemickým způsobem, to znamená, reflektuji, proč volím kontrolní způsob 

práce a činím tak pro klientku postup transparentní. 

Beru jako nutnost zabránit dalšímu relapsu. Nabízím klientce opatření, že zkusíme 

techniku deníčku, tedy ne absolutní okamžitou abstinenci, nýbrž postupné snižování 

množství alkoholu. Klientka si zakládá deník, kam si každý den zapisuje, kolik alkoholu 

vypije. První týden se ukazuje, že klientka vypije až 30 piv za týden a sama je tím 

množstvím zaskočena. Poté jí já udávám týdenní limit a následně kontroluji, zda se jí ho 
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podařilo dodržet. Klientka s technikou velmi dobře zachází, snaží se limity dodržet a 

otevřeně přiznává, když se to nedaří. Pozornost věnujeme situacím, kdy se to nepodařilo a 

naopak v situacích, kdy se podařilo nepít vůbec, hledáme zdroje, které v tom klientce 

pomohly. Postupně klientka nahrazuje pivo pivem nealkoholickým a postupně pomocí 

deníku se přibližně po 4 měsících dostáváme do fáze, kdy klientka přestala úplně pít 

alkohol. Začala reflektovat pozitiva, která jí to přináší. Výrazně pozoruji, jak jí narostla 

sebedůvěra, peníze, které dříve utratila za pivo, nyní věnuje koníčkům, jezdí často na 

výlety s dcerou, začíná o sebe pečovat. 

S tímto posunem však vyvstává její další téma, a to přibývající problémy s partnerem. 

Stále častěji jí vadí, že partner pije, ráda by změnila jejich životní styl jako rodiny. Vidí 

sice i pozitivní stránky partnera, ale ukazuje se, že ji velmi děsí jeho pití. Opět se ukazuje 

její závislost na mužích, tentokrát na partnerovi, bojí se, že když bude pít, začne opět brát a 

všechno se zboří. Pomalu vyjasňuji její objednávky, až se dobíráme zakázky, -aby se 

nemusela tolik bát-. Tomu se věnujeme během další spolupráce. Využívám techniku 

externalizace. 

K: jsem jak jeho máma, pořád ho hlídám, teď jsem se rozhodla, že ho nebudu tak tlačit 

P: a co se tedy teď děje s tím vaším strachem? 

K: no právě, uvědomila jsem si minule, že je to ten strach, který mě nutí ho pořád hlídat, 

tak jsem si to zakázala a že se začnu bát, až se bude něco dít 

P: a funguje to? 

K: trochu jo, přestala jsem na to tolik myslet 

P: co byste s tímhle tématem teď potřebovala? 

K: zbavit se těch mých strachů, pak beru hrozně zodpovědnost na sebe, i za to, jestli bude 

on pít 

P: je to se strachem pořád stejný, nebo je to někdy lepší? 

K: no třeba teď je to trochu lepší 

P: jak to? 

K: teď jsem si ho zakázala 

P: aha, takže jste ho jakoby zamkla a může se dostat ven? 

K: no snad se nedostane 

P: kdo ho pouští? 
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K: no trochu ho pouští partner, ale je to hodně o mně, je to můj pocit 

Ale hodně mi pomohlo, jak jsme si minule řekly, že mám ještě nějaké možnosti, co by se 

dalo dělat, že taky můžu jít do toho azyláku 

P: aha a to vám pomohlo ten strach zavřít? 

K: jo, že vím, že taky můžu něco dělat, že se to dá všechno řešit 

P: tak mě tak napadá, že ty možnosti zůstávají pořád, zajímalo by mě, jak velkou část vrat, 

které drží teď ten strach, zabírají? 

K. tak třetinu 

P: a co ještě tvoří ty vrata? 

K: no partner a taková větší základna jsem já 

P: vy? 

K: jo, že nepiju, že funguju. To mi umožňuje to trochu jinak vidět, že bych to jako zvládla 

P: a jak procentuálně jsou ty vrata tvořeny z vás, partnera a možností 

K: no já jsem třetina základ, pak třetina jsou ty možnosti, co bych mohla dělat a třetina je 

fungující partner, ale kdyby 1/3 partnera nebyla, narostla by jedna z těch dvou částí, já 

nebo ty možnosti 

P: aha, co by se stalo, kdyby partner nefungoval, byla by ve vratech díra? 

K: no trochu strachu by se objevilo, ale ne celý, já nebo ty možnosti by to zaplácly 

P: aha, to mi přijde hodně důležité, k čemu jsme to došli, co z toho vyplývá? 

K: no že vlastně ten strach už nemůže ven. Ze je vlastně zbytečný se bát, mohla jsem si ty 

vrata vybudovat 

P: je ještě nějaká možnost, co by se muselo stát, aby ten strach mohl ven? 

K: ne, protože když budu fungovat já a mám k tomu ještě možnosti, nemůže se nic stát, ani 

kdyby to partner nezvládl 

P: přijde mi to opravdu fajn. K čemu to, že jsme na tohle dneska přišly, bylo užitečné? 

K: že si to člověk tak uvědomí, ujistila jsem se. Teď mám pocit, že jsem se bála zbytečně, 

ale možná to bylo, jak nám v léčebně říkali, že pokud budeme pít, je to nebezpečné a 

všechno se může zbořit. Tak jsem si říkala, že když on bude dál pít, bude to blbý a určitě to 

špatně dopadne, ale teď už se nebojím, prostě ho budu muset když tak opustit a půjdu 

bydlet jinam 

Při této práci jsem použila techniku externalizace, která nám umožnila odtrhnout strach 

od klientky a podívat se na to, kde je a co ho ovlivňuje. Klientka tak díky tomu, opět 

posilnila svojí víru ve své schopnosti a samostatnost. 
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Na konci roku 2006 byl klientce proměněn alternativní trest veřejně prospěšných prací ve 

výkon trestu odnětí svobody. Přestože jsme před soudním jednáním upozorňovali na to, že 

klientka změnila svůj životní styl, a tudíž trest pozbývá svého charakteru a naopak by mohl 

být kontraproduktivní, soud vynesl rozsudek, že klientka bude muset nastoupit do věznice. 

V tu dobu jsme po poradě týmu a konzultaci s dalšími odborníky o možnostech klientky 

rozhodli, že klientka bude žádat o milost prezidenta republiky nebo odklad trestu či 

alespoň umožnění trestu ve věznici, kde by mohla pobývat s dcerou. Byla potřeba sepsat 

spoustu žádostí, ale klientka se projevovala velmi nespolehlivě k těmto úkonům. Byl to 

právě okamžik, kdy se jevila jako nespolupracující a tým CPR měl pocit, že by se mělo na 

klientku přitlačit. Nakonec jsem si vyžádala supervizi a vrátila se v duchu systemického 

přístupu zpět k dojednávání zakázky s klientkou. Ptala jsem se opět na to, jak mohu 

klientce pomoci, na čem by chtěla pracovat a žádosti jsem nechala stranou, případně na 

kolegyních. Umožnilo mi to dozvědět se, že klientka už těmto možnostem nevěří a že si 

myslí, že by to možná měla být poslední tečka za její minulostí. Byla rozhodnutá do 

výkonu trestu nastoupit a nakonec jsme pracovaly na zakázce přípravy na nástup trestu ve 

smyslu seznámení okolí s faktem bez studu a zajištění péče o dceru po dobu výkonu trestu. 

V průběhu práce na této zakázce klientka musela již do výkonu trestu nastoupit. 

Na konci léta 2007 se klientka vrátila domů, když bylo vyhověno její žádosti o zkrácení 

trestu. Její partner mezitím zrelapsoval. V současné době je stabilizována, s partnerem se 

rozešla a odstěhovala ho z domu, nadále pečuje o svou dceru, stýká se se svým otcem, s 

kterým pracuje na pravidelném styku se svojí starší dcerou. Ukázalo se, že trest jí posílil ve 

vědomí, že si odpykala svoji minulost a může začít znova. O své minulosti mluví otevřeně 

a beze studu a opět se zařazuje do společnosti lidí bez drogové kariéry. Do centra nadále 

dochází jednou měsíčně v rámci podpůrného kontaktu. 

Od doby, kdy jsem začala s klientkou spolupracovat, jsem uplatňovala systemický 

přístup. Prošla jsem fází přípravy a podařilo se mi ke klientce velmi dobře připojit, což 

umožnilo vybudovat důvěryhodný vztah, který se později i v další spolupráci ukázal jako 

velmi důležitý. Po celou dobu spolupráce jsem klientku zplnomocňovala - tedy oceňovala a 

dodávala jí pocit důvěry v sebe. Po celou dobu jsem především používala základní metodu 

systemického přístupu, stále jsem reflektovala svoje postupy. Používala jsem více pomoc 

než kontrolu. Kontrolu jsem využila především ve chvíli relapsu a ve chvíli, kdy měla 
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klientka nastoupit do výkonu trestu. Nicméně v obou případech jsem byla držitelem 

problému já. V době relapsu bylo potřeba zabránit další recidivě, a přestože jsem 

reflektovala, že vykonávám kontrolu, tedy opatření, abychom s klientkou mohly dále 

budovat spolupráci, chyběla mi ze systemického přístupu konkrétní rada, jaké opatření 

udělat. Proto jsem sáhla po jiné technice, po motivačním tréninku a rozvíjení prevence 

relapsu, kdy jsme se více zaměřovaly na rizikové situace a jejich ošetření. Nicméně ze 

systemického přístupu jsem zase posilovala klientku v časech, kdy se jí to dařilo a 

využívala otázky na zdroje, výjimky. Kontrolně jsem také zasahovala na počátku 

spolupráce, kdy jsme určila, jak často bude klientka chodit. Obojí však umožnilo v těchto 

hranicích s klientkou rozvíjet spolupráci. Kontrola v době nástupu výkonu trestu se 

ukázala jako ne zcela efektivní a naopak klientka se zdála nespolupracující. Alternativa 

nabízení spolupráce a reagování na její objednávky umožnilo neztratit ji z kontaktu a 

rozvíjet její přání. 

Co se týká přístupu, nedá se říci, že jsem využívala jen jednu školu. Za rok spolupráce 

jsme pracovaly na řadě zakázek, tudíž nejvíce jsem využívala zakázkový model hamburské 

školy, nicméně využívala jsem také narativní přístup, především dekontrukci a 

externalizaci. A také podle Shazery krátké terapie techniky škálování, konstruktivní otázky. 

Nejvíce jsem působila na rozhovor s klientkou a k tomu jsem využívala řadu systemických 

otázek. Průběh sezení probíhal častěji ve fázích připojení (Co budeme dělat?) -

objednávka - nabídka a vyjednávání - práce na zakázce - závěrečná intervence. 

S klientkou jsem nikdy nepracovala společně s týmem. 

Důležité je ovšem také zmínit se o tom, že klientka se mnou začala spolupracovat v době, 

kdy byla v základě stabilizována, po ústavní léčbě, abstinovala od drog. Byla motivována 

pro spolupráci a náš program kontaktovala sama. Z toho také vyplývá, že nikdy nebyla 

v tematickém okruhu návštěvy, ale většinou zákazníka nebo stěžovatele. U klientky nikdy 

nebyla zjištěna duální diagnóza. Ze specifických otázek klientely, se ukazovaly nejvíce 

otázky dvojí deviace, kdy byla vnímána okolím jako matka, která selhává a potažmo také 

špatný vztah k sobě s pocity viny. Tato témata se ale také stala jejími objednávkami na 

spolupráci. 

Nedá se tedy říci, jestli efektivitu zařídil systemický přístup nebo zralost, motivace a 

předchozí léčba klientky, nicméně cílem této práce není ukázat efektivitu výsledku, ale 

efektivitu průběhu spolupráce v poradenském procesu. Tedy jak se posouvala spolupráce a 

jak plynul rozhovor s klientkou na základě používání systemického přístupu. 
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KLIENTKA E 

Klientka E se dostala do programu na doporučení jiné klientky. Navázala jsem s ní 

kontakt a sebrala základní vstupní a anamnestické údaje. Klientka udává 91et užívání 

návykových látek s preferencí stimulantů, především pervitinu. Pervitin užívala však 

nepravidelně a šlo převážně o prostředek к udržení si váhy. Byla jí určena diagnóza 

škodlivého užívání návykových látek. Do programu ale vstupuje již jako abstinující s roční 

dcerou ve vlastní péči. Otec dítěte ji ani dceru nekontaktuje, žije v cizině. 

Z anamnestických údajů vyplývá, že nikdy neabsolvovala žádnou léčbu, má maturitu a 

nástavbu managmentu po maturitě a z rodičů je preferována více otcem, zatímco s matkou 

popisuje vztah jako konfliktní. Má jednoho bratra, který je vysokoškolsky vzdělaný a 

podniká, což se časem ukázalo jako jeden ze zdrojů jejích obtíží. 

Klientka je již stabilizována a nízkoprahovou fází prochází velmi rychle, není potřeba ji 

stabilizovat ani po stránce zdravotní, ani po stránce sociální (má vlastní byt). 

Snažím se ke klientce připojit. Vycházím z představy, že klientka ví, к čemu jí může být 

docházení sem prospěšné. Snažím se s klientkou vyjasňovat, co potřebuje a jak jí mohu 

pomoci a otevírat tím prostor pro spolupráci. S cílem dojednat zakázku. Doptávám se po 

jejích objednávkách. „ Co by se zde mělo stát? К čemu jí můžeme být užiteční? " 

Klientka potřebuje praktické rady ohledně sociálně - právních otázek. Ale jinak je jejím 

přáním povídat si. V průběhu prvních měsíců se objevuje řada témat, současný přítel, 

s kterým se rozešla, její váha a vizáž, její vztah s matkou. 

Časem reflektuji, že klientka je ve fázi stěžovatele, všechno a všichni jsou špatní, ale ona 

s tím nemůže nic dělat, na vše má odpověď, proč by to nešlo.Bere se jako oběť okolí. 

Snažím se tak otvírat prostor pro to, aby klientka mohla vidět, že také něco ovlivňuje. 

Zároveň se zaměřuji více na zformulování cíle našeho povídání („K čemu Vám naše 

povídání bude?"), místo formulování náplně našich rozhovorů („O čem si máme 

povídat?") Tak se ukazují podle mě skutečná témata klientky, která jen překrývá 

povídáním o něčem. Naskytne se mi také příležitost opakované práce s týmem, který po 

dohodě s klientkou do konzultace zapojuji. V konzultacích opakovaně využívám systemické 

otázky, které mi pomáhají vést rozhovor. 
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T: na čem budeme dneska pracovat? (využívám Andersonovské otázky kpřipojení se ke 

klientce a získání její představy o užitku) 

K: chtěla bych si jen tak povídat 

T: povídání je pro vás hodně důležité a k čemu je vám to dobré? 

K: tady se tak vypovídám, je mi pak hezky 

T: co to přináší to vypovídání, jak to že je vám pak hezky? (ptám se na cíle) 

K: mám pocit, že na to nejsem tak sama 

T: aha, to je pro vás důležité, nebýt na to všechno tak sama? 

K: jo (pláče) 

T: a je kromě mě ještě někdo,s kým si můžete povídat (ptám se na zdroje klientky) 

K: moc ne, nebo někdy, ale všechny kamarádky mají svůj život, vlastně už mám jen dvě. 

Chlapi jsou taky na nic, nechci se o nikoho pořád jen starat. A stejně by mě nikdo nechtěl, 

protože jsem tlustá A pro naše jsem zas nula Brácha podniká, vydělává spoustu peněz, 

já jsem pro ně jen přítěž, musí mě pořád dotovat. Třeba když chtějí něco s počítačem, 

volají bráchu, ale já bych jim to taky dokázala opravit 

Ukazuje se, že klientka je velmi sama, že se cítí opuštěná, nepřijatá. Hodně se porovnává 

s bratrem. Vidí vše hodně pesimisticky a sama sebe si neváží. V konzultaci se ukázal jako 

hodně nosný tým, především v tom, že ji ocenil. Například, že „už sama zvládla přestat 

brát drogy, jiní nezvládli ani to, proč se domnívá, že tohle sama nezvládne?" (tím se tým 

orientoval na otázky na zvládání a dosažené úspěchy) Tím, že to byl někdo jiný, ocenění 

klientka přijala a po konzultaci projevila zájem takovou konzultaci ještě zopakovat. Tým 

se však ukázal nosný i pro mě. Po setkání jsem získala řadu nápadů a reflexí, jak 

s klientkou dále pokračovat a které techniky bych pro to ještě mohla použít. Jak otvírat 

více prostor, co vlastně sama chce a co je schopná ovlivňovat. („Chcete být teda 

samostatná, nebo potřebujete lidi kolem sebe?" Zaměřit se na užitečná nedorozumění.4 

„Byla byste teď šťastnější, kdybyste byla hubenější, nebo kdybyste byla bohatší? Co vám 

4 Užitečná nedorozumění: je technikou, která umožňuje tok rozhovoru. Vychází z toho, že o samozřejmých věcech 

člověk nemá tendenci mluvit. Naopak nejasné věci vzbuzují potřebu mluvit, jednat, diskutovat. Jakmile jsou 

pracovníkovi věci jasné, nemá tendenci se nadále ptát, v ten moment se však uzavírá řada možností, vysvětlení a zůstává 

jediná, o které si pracovník myslí, že je správná. Dorozumění se vyznačuje ztrátou zájmu o téma, kdežto nedorozumění 

vzbudí ještě celou řadu otázek. Systemický pracovník se tak odnaučuje věcem rozumět a co nejrychleji přijít na to, oč jde 

a co s tím. Pokud s pracovník neostýchá ptát se a věci, které by se jinak zdály jasné, může se více přiblížit klientovým 

stereotypům, přiblížit se přáním a viděním věcí klientovýma očima. ( Ulehla, 2005, s. 91) 
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pomáhá, že to všechno teda zvládnete unést? Kdo udává, jak se budete mít? Co mám dělat 

já, stěžovat si s vámi, poslouchat to, nebo dělat něco jiného? " Celkem se více zaměřit na 

zplnomocnění klientky.5) 

Postupně s klientkou pracujeme na její sebehodnotě a možnostech. Využívám techniku 

škály. 

T: kdybyste si představila škálu od nuly do desítky, kdy desítka je stav, kdy budete 

spokojená, kde tak nyní jste na té škále. 

K: tak na dvojce 

T: a co by vám umožnilo, abyste mohla být na trojce 

K: kdybych měla peníze 

T: takže to jestli máte nebo nemáte peníze vás posouvá na té škále 

K: no taky 

T: a co ještě? 

K: ještě práce, vzdělání (klientka mluví v hodně bazálních a materiálních oblastech, snažím 

sejít cestou, abych jí ukázala, zda položky, které jí posouvají na škále dál, ovlivňuje sama) 

T: aha a jak to děláte, že jste aspoň na dvojce a nejste na nule 

K: asi bych nedokázala být na nule 

T: vážně, tak to je úžasné a jak to dokážete? 

K: snažím se jet třeba na trh a prodávat holky staré věci 

T: takže tím, že si vyděláte něco sama? 

K: no nejen, ale že taky něco dělám, baví mě něco podnikat 

T: no to je vážně obdivuhodné, takže vy si to nějak zařizujete, že nejste ještě níž ? 

K: já no 

T: a kdo zařizuje, abyste mohla být ještě výš 

K: (ticho), asi taky já 

Domnívám se, že toto mohlo klientku dovést k důležité sebereflexi. A jak se ukázalo dále, 

klientka vystoupila z fáze stěžování si a mluvení a posunula se do fáze činů a skutků 

5 Zplnomocnění: V systemickěm pojetí se zplnomocnění týká klienta a netýká se toho, co je špatně. Není to změna 

vidění špatného na pozitivní jako při pozitivní konotaci, nýbrž pracovník říká klientovi, že spoléhá v jeho schopnosti. 

Zplnomocnění vychází z myšlenky, že zabraňovat špatnému se dá nejvíce rozvíjením dobrého, tedy toho co se daří. 

Pracovník tedy hledá, co se již klientovi daří či dařilo a zplnomocňuje ho v tom pokračovat, tím mu také říká, že má 

klient kontrolu nad svým životem. ( Ulehla, 2005, s. 89) 
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K: rozhodla jsem se, že už dost bylo stěžování si, to stejně ničemu nepomáhá a nic se 

nezmění a já nechci skončit někde v kanále, rozhodla jsem se, že budu bojovat. 

T: no výborně, to mi teda přijde jako úžasný nápad a moc vám v tom fandím 

Na jaře 2006 přichází s tím, že si sehnala práci jako sekretářka. 

K: tak jsem si sehnala práci, teda přes bráchu 

T: no výborně, vidím, že máte opravdu radost, co teď bude tedy pro vás jinak? 

K: no konečně jsem zase k něčemu užitečná 

T: tenhle pocit myslím je pro vás moc fajn 

K: to jo, jen kdyby to ještě ocenili ti rodiče 

T: potřebujete, aby vás někdo ocenil? 

K: no hlavně oni, potřebuji být tak dobrá jako brácha 

T: až budete jako brácha, tak vás rodiče ocení, jinak ne? 

K: naši posuzují schopnosti podle toho, kdo víc vydělá. 

T: kdo jiný by vám mohl dát to ocenění, které je také důležité? 

K: třeba brácha, až přijde a řekne, že mě na něco potřebuje 

T: aha, potřebujete být potřebná? 

K: já byla lepší než on, byla jsem ještě na gymplu ta šikovná, ale pak kvůli těm drogám 

jsem to nezvládla. Jsem taková černá ovce, jsem pořád ve stínu bráchy 

T: a jste v něčem lepší než brácha? 

K: tak maximálně ve výchově dítěte, nebo takových maličkostech 

T: výchova dítěte je málo? 

K: jo to jo 

T: kdo to určuje, jestli je to dost nebo jsou to jen maličkosti? ( dekonstruuji) 

K: naši 

T: pro koho to všechno děláte, jdete do práce, snažíte dostudovat? 

K: částečně pro sebe 

T: jen částečně? 

K: no chci, aby naši viděli, že taky k něčemu jsem, potřebuji to ocenění od nich 

Klientka se dostala sice z fáze stěžování si a začala se více starat o sebe, dělala si hezké 

chvíle, začala se bavit. Nicméně stále více se opakuje pocit neuznání, samoty. Ve 

spolupráci s klientkou mám stále větší obtíže. Sice jsme se dostaly k tomu, o co klientce 
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skutečně jde a co ji trápí, ale klientka se stále povídání o těchto tématech brání. Přitom se 

ovšem potřeba uznání a potřebnost objevuje skoro při každém rozhovoru. Stále častěji 

klientka v hovoru odbíhá například k tomu, co se jí včera stalo, co dá dceři na sebe.... Pro 

mě je to signál toho, že témata kolem sebehodnocení, sebevědomí a rodiny jsou pro ni 

velmi citlivá. Mluví o samotě, ale vzápětí ji popírá. Mluví o tom, jak by si přála přítele, ale 

vzápětí říká, že jí je lépe samotné. 

Když se snažím jít po důvodu, odpovídá, že si nechce kazit ten čas strávený se mnou 

ošklivými věcmi. Snažím se jít tedy více po cestě toho, k čemu je jí takové povídání dobré a 

kdy už bude dostatečně vypovídaná. Podle čeho to poznáme? Snažím se tak orientovat na 

představu cíle a ukončování spolupráce. Klientka to však vnímá velmi nelibě jako moje 

přání, aby už skončila program. Vysvětluje si to tím, že nemá žádné existenční potíže jako 

jiné klientky, takže sem asi už nepatří. Ukazuje se, že se jí to stává často i v životě, že jí 

lidé kolem ní opouštějí, kamarádky,přítel.Chytám se tohoto tématu, zda se zaměřit na to, 

aby se jí to již nedělo. Reflektuje, že to je asi v jejím chovám, ale nicméně od tématu stejně 

utíká. 

Dostala jsme se v práci s klientkou do bodu, kdy jsem musela požádat o supervizi. 

Supervizor programu je vzdělán v psychoanalytickém přístupu. Po rozboru případu došel 

k závěru, že klientka má patrně silné obranné mechanismy a může prožívat se mnou vztah 

totožný jako ke své matce. Ze zkušenosti se brání hovorům o těžkostech a potížích, protože 

s matkou ani s jinými se o tom nemluví. Když se o průšvizích mluví, lidé jí opouštějí. 

Stejně tak to prožívá, když se jí ptám na představu konce spolupráce. Uvážili jsme, že by 

práce mohla být efektivnější s někým, kdo je vzdělán v jiném psychoterapeutickém směru 

a umí pracovat s projekcí klienta. Zde se ukázalo jako velmi přínosné mít 

multidisciplinární tým, kde jeden z mých kolegů je takto vzdělán a péči o klientku bude 

moci převzít. 

S klientkou, která přišla do programu jako stabilizována, jsem od počátku využívala 

systemický přístup. Pracovaly jsme na dojednání zakázky, nicméně ne zcela se to po celou 

dobu dařilo. Klientka většinu času zůstávala v tématu stěžovatele a mně se dařilo otevřít 

dostatečně pohledy na její autorství pouze v tématech netýkajících se její osobnosti. 

V tématech týkajících se osobnosti a vztahů se nedařilo otevřít prostor pro spolupráci na 

dojednané zakázce. V práci jsem přesto využívala řadu technik systemického přístupu. 

S klientkou se mi také podařilo využít techniku práce s reflektujícím týmem, která se 

ukázala jako velmi nápomocný nástroj i pro mě. A klientka na něj reagovala velmi 
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pozitivně. Přesto se zde nezdá systemický přístup tak efektivní, otázkám se klientka vyhýbá 

a na spoustu z nich nereaguje. Domnívám se, že ne kvůli tomu, že by jim nerozuměla, ale 

protože nechce. 

KLIENTKA M 

Klientka M se k nám dostala na doporučení lékaře hepatologa, ke kterému docházela s 

diagnózou žloutenky typu C v roce 2006. Sbírám základní anamnestické údaje. Ukazuje se 

jako zdravotně zatížená - astma, žloutenka, bronchitida, deprese, užívá množství léků. 

V 16 letech se pokusila poprvé o sebevraždu, poté opakované pokusy. Z rodinné anamnézy 

vyplývá, že rodiče jsou rozvedeni. Společně se svými dvěma bratry byla v péči matky, kde 

byl abúzus alkoholu. Matka brala od 12 let dceru jako modelku na řadu castingů. Má 

dokončenu základní školu a jeden rok střední odborné školy, obor číšnice. V 15 letech ji 

matka vyhodila z domu a od té doby se nestýkají. Obnovila vztah s otcem, u kterého 

střídavě přebývala, pokud abstinovala. Od devíti let brala antidepresiva. Ve 12 letech se 

poprvé setkala s pervitinem a ve 14 letech s heroinem. V 18 letech užívala již heroin, 

pervitin, kokain, benzodiazepam, subutex a popisuje se jako gamblerka. Jako nezletilá 

docházela do AT poradny. Absolvovala PL, odkud byla předčasně propuštěna pro špatný 

zdravotní stav. Je jí stanovena diagnóza závislost na návykových látkách polymorfního 

typu a závislost na automatech. Klientka je vdaná, manžel je toho času ve výkonu trestu za 

výrobu a distribuci drog. Klientku opakovaně fyzicky napadal. Mají spolu dvouletého 

syna, který je svěřen do péče tchýni. 

Vzhledem k anamnéze klientky, depresím a tomu, že udává, že slyší zvuky, odesílám 

klientku na psychiatrické vyšetření. Psychiatr neshledal psychotické onemocnění, ale 

předepsal klientce antidepresiva. Snažím se s klientkou dojednávat, na čem bychom měly 

pracovat a kčemu dojít, tedy zjišťuji objednávky klientky. Klientka potřebuje udržet 

abstinenci, aby mohla získat zpátky dítě. Snažím se jít po krocích, které by jí v tom mohly 

pomoci. 

T: jak se vám to teď daří, že abstinujete? 

K: snažím se myslet na syna, musím to zvládnout kvůli němu 

T: a jak to zvládáte? 

K: no moc ne, mám hrozné chutě. Nejhorší jsou ty pocity prázdnoty a samoty. 
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T: to je pro vás asi hodně těžké.. 

K: to jo. Drogy byly jediný prostředek jak tyhle pocity zahnat, zaplácla jsem tu samotu 
perníkem. 

T: a bylo to někdy jinak, kdy jste se cítila dobře? (snažím se orientovat na výjimky) 

K: no v léčebně, tam jsem se cítila aspoň v bezpečí 

T: a kde jsou ty pocity teď (snažím se používat externalizační techniku, abych více viděla 

o jaké pocity se jedná a jak s nimi klientka zachází a zároveň tak ukázala klientce, že je to 

možná ona, kdo je ovládá) 

K: teď jsou kolem mě, jsem jako v obalu,kolem mě jsou tři kruhy, samota, vyprahlost a 

nedůvěra v lidi 

T: a jak byste se cítila dobře, kdyby ty kruhy nebyly? 

K: no spíš kdybych je zaplnila, to bych na ně pak nemusela myslet 

T: a jak by se měly zaplnit? 

K: no normálníma lidma, normálním partnerem 

T: kdyby se vám tohle podařilo, to by vám zajistilo tu abstinenci 

K: no snad, možná bych pak byla šťastnější 

To nám umožnilo více specifikovat, čeho potřebuje dosáhnout a formulovat její představu 

o tom, jak by to šlo. Klientka o sobě velmi často mluví jako o psychicky labilní. Přijde mi 

to ne zcela produktivní, když se ztotožňuje s takovou nálepkou, jelikož se pak i tak 

prezentuje na veřejnosti, kterou má přesvědčit o opaku, tudíž se snažím dekonstrukcíjít po 

tom, kde se tohle označení vzalo. 

T: a kdy jste ještě nebyla psychicky labilní? 

K: to už si ani nepamatuji, to už je dávno 

T: kdo vás tak označuje 

K: to já 

T: aha a co to děláte, že je to psychická labilita (dekonstruuji) 

K: no snažila jsme se zabít, to dělají přece labilní lidé 

T: a ten kdo se nechce zabít je stabilní? 

K: no asi víc, i když nemusí být 

T: hm, takže podle čeho se poznáte, že už jste stabilní? 

K: no, že ten život zvládnu sama, bez pomoci a bez průšvihů 
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S klientkou hodně pracuji na předpokladech a přijatých nálepkách a snažím se najít 

prostor pro její vidění věcí. Zdá se mi, že v důsledku toho, že přijímá nálepky okolí, selhává 

a zklamává i sebe v tom, že je pořád labilní. To se mi potvrzuje i tím, že soud jí zamítl i 

styk s dítětem kvůli tomu, že nadále dochází do CPR, což byla pro soud známka toho, že 

klientka není ještě stabilní. Mám hypotézu, že klientka přijala toto rozhodnutí tak, že opět 

selhala a zrelapsovala. Opakovaně končím konzultace s klientkou závěrečnou intervencí a 

zadávám jí úkoly na pozorování a změnu chování ve snaze posílit její vidění skutečnosti. 

Považuji za důležité monitorovat, kam až chce klientka dojít a vytvořit měřítko hodnocení. 

Proto využívám techniku škály. 

T: Kdybyste si to měla představit na škále od 0 do deseti, kdy desítka je situace, kdy už jste 

spokojená a můžete říci, že už sem nemusíte nadále docházet. Co bude na té desítce? 

K: Budu mít syna v péči. Budu důvěřovat lidem a sama sebe budu mít ráda. 

T: co ještě? (využívám nejčastější systemickou otázku, abych rozšířila představu klientky) 

K: Budu se umět rozhodovat, i bez táty nebo bez vás a budu si věřit, že to všechno 

zvládnu, starat se o syna a nebrat drogy. 

T: a kde jste teď na té škále? 

K: tak na trojce 

T: a byla jste i níž? 

K: jo, když jsem brala a přišla jsem o malého 

T: kde jste tehdy byla? 

K: tak mezi nulou a jedničkou 

T: takže jste přeci jen postoupila, co vám to umožnilo posunout se o dva stupínky? 

K: že mám aspoň chuť žít, že 4 měsíce abstinuji, takže to třeba zvládnu 

T: a co by vám pomohlo se dostat výš? 

K: třeba práce, nebo že bych mohla vidět syna, nebo dodělat školu, bych pak měla pocit, že 

za něco stojím a něco jsem dokázala 

Průběžně pracujeme na konkrétních tématech, ale ukazuje se, že klientka nic z toho 

k čemu dojdeme, neplní. Navíc začíná mít problémy s otcem , u kterého bydlí, protože ten 

má pocit, že by měla dělat více. Cítí se vedle něj jako nula a v klidu je jen, když je sama 

doma. Má pocit, že dobrá může být jen, když splní jeho očekávání a co potřebuje ona, 

není důležité. Je vidět, že má hodně nereálné představy a zvažuji, že potřebuje více vést a 

možná více kontrolních způsobů práce. Při problémech vždy utíká. „Půjdu pryč, budu zase 
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fotit a vydělám si na byt." Nelíbí se jí v rolích, do kterých ji otec staví, chtěla by sama za 

sebe převzít odpovědnost, ale asi to nezvládne, potřebuje jeho podporu. Stále se opakují 

předpoklady a hodnocení sebe podle druhých, jak má co vypadat. Zkouším pracovat 

s předpoklady a posilovat její víru v sebe. Dávám jí domácí úkol, aby našla deset 

charakteristik, které má na sobě ráda a které by chtěla, aby jí zůstaly. Ukazuje se, že není 

schopná úkol splnit. 

Klientka se opakovaně do programu dostavuje a opakovaně se vždy odmlčí s tím, že 

v mezidobí se jí něco katastrofálního stalo. Například nedochází měsíc, protože údajně 

byla unesena a nucena k prostituci. Ze zprávy ošetřujícího gynekologa nevyplývá, že by se 

pohlavnímu styku bránila. Opakovaně se také zmiňuje o rizikovém prostředí, s kterým se 

nadále setkává. Ve mně v tu dobu narůstá myšlenka, nakolik jsou to reálné skutečnosti a 

nakolik klientka potřebuje manipulovat, aby si zajistila moji přízeň. Opakovaně také 

klientka nemůže dorazit s ohledem na svůj zdravotní stav, časté záchvaty, horečky. V tu 

dobu zahajuje léčbu žloutenky interferonem, která její zdravotní stav ještě zhoršuje. V tu 

dobu se jen těžko na něčem s klientkou pracuje, neboť není zajištěna návaznost spolupráce. 

Tým CPR se shoduje, že by lepším řešením byla léčba ústavního typu, kam ale kvůli 

zdravotnímu stavu nemůže nastoupit. 

Ze systemického způsobu přemýšlení využívám základní metodu reflektování. Uvažuji 

nad tím, co a proč dělám a docházím také k tomu, že je potřeba převzít nad klientkou 

kontrolu a navrhnout opatření. Rozumím však tomu, že se spoluprací mám problém já, a 

tudíž jsem také nositelem problému. To, že mám jinou představu o spolupráci, také klientce 

zveřejňuji. Nakonec se domlouváme s klientkou na nástupu do TK, kam by nastoupila, 

jakmile by to její stav dovoloval. Nicméně tuto variantu nakonec klientka nedotahuje do 

konce. 

Mezi konzultacemi nastávají stále větší proluky. Po dalších omluvách se snažím vrátit 

k její objednávce, s čím jí můžeme pomoci a jakou má představu o spolupráci, když jsme 

bez osobního kontaktu. Na to klientka přichází. Dostává astmatický záchvat a já jí 

přivolávám záchranou službu. Po zklidnění se ukazuje, že astmatický záchvat byl vyvolán 

klientkou, protože objektivní příčiny nebyly. Utvrzuje mě to v mojí hypotéze o klientčině 

strategii zacházení s problémy. Po této příhodě se již klientka do poradny nedostavila. Po 

půl roce mě opětovně zkontaktovala a přiznala, že v mezidobí u ní nastala recidiva, ale do 

programu nadále nedochází. 
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I zde jsem se snažila využívat systemického přístupu. Klientka sice na systemické otázky 

reagovala a celkem dobře se jimi rozhovor posouval. Podařilo se zformulovat cíle 

spolupráce i zakázky, klientka byla zpočátku spolupracující. Řada zakázek se však 

nepodařila naplnit, neboť klientka přestala docházet pravidelně. Tudíž se jen velmi těžko 

kontinuálně navazovalo. Proto jsem se uchýlila spíše ke kontrolním způsobům práce 

s klientkou, především k dozoru, přesvědčování a následnému vyjasňování. . 
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8. Diskuze 

V závěrečné části diplomové práce se věnuji diskuzi nad vstupními otázkami,zda a jak 

lze využívat systemickou psychoterapii v poradenském programu pro závislé matky. 

Hledám odpovědi na otázky: 

• Nakolik je systemický přístup efektivní v práci se závislou klientelou. 

• V kterých částech poradenského procesu je vhodné prvky využít a v kterých 

částech procesu to naopak vhodné není. 

• Na které prvky systemického přístupu je v poradenském programu prostor a jak 

tyto prvky ovlivňují poradenský proces. 

V uvedených kasuistikách jsem promyšleně využívala systemický přístup. Prostor pro 

jeho využití byl především v navázání kontaktu s klientkou a v průběhu intervencí. Naopak 

ve fázi anamnézy a diagnózy prostor pro systemický přístup není. Výsledná efektivnost 

systemického přístupu z hlediska dosažení cílů programu CPR (abstinence, svěření dítěte 

do péče, absolvování programu) a cílů klientky se lišila. 

V prvním kasuistice se spolupráce úspěšně rozvíjela a klientka cílů programu dosáhla. 

Díky systemickému přístupu se s klientkou pracovalo na společně zvolených tématech a 

dojednaných zakázkách, které se dařilo naplňovat. Vztah poradce a klienta byl 

důvěryhodný, klientka otevřeně reagovala na kladené otázky a rozhovor se bez obtíží 

rozvíjel. 

V druhé kasuistice se z hlediska programu cíle také naplnily. Nicméně s klientkou se 

nepodařilo dostatečně dojednat společně zvolená témata. Pracovník rozeznával objednávky 

klientky osobnostního rázu, nicméně nedařilo se dojednat zakázku ( ani cíl spolupráce, ani 

formu zvolených postupů). Na řadu otázek klientka nereagovala nebo utíkala od tématu. 

Vztah s klientkou byl sice důvěryhodný, klientka opakovaně vyhledávala kontakt a otvírala 

osobní témata, nicméně následně se opakovaně uzavřela. I z tohoto důvodu se poradce ve 

vztahu cítil nejisté, nevěděl, které postupy dále volit. Nakonec vyhledal supervizí pomoc, 

aby mu pomohla konkrétní situaci s klientkou řešit a získal nadhled nad tím, proč 

spolupráce s klientkou vázne. 

V poslední kasuistice se sice občas dařilo pracovat na tématech klientky. Klientka 

zpočátku reagovala na otázky, přemýšlela o nich a plnila domluvené úkoly. Nicméně 
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posléze stále častěji vynechávala domluvené termíny, přicházela do programu pod vlivem 

drogy a porušovala další pravidla programu. I proto se nedařilo dosáhnout cílů programu. 

Klientka navíc přeskakovala z tématu na téma v průběhu konzultace, a proto se nedařilo 

její objednávky dojednat do formy zakázky. Aby mohlo být dosaženo alespoň cílů 

programu CPR, musela by být volena spíše forma kontrolních opatření. 

Ve všech uvedených kasuistikách byly klientky zapojeny do volby postupů spolupráce. 

Poradce mohl v průběhu spolupráce využívat řadu technik, které mu umožňovaly vést 

rozhovor způsobem, který směřoval ke klientčině sebereflexi a nacházení řešení problémů. 

Struktura poradenského procesu s využitím systemického přístupu byla u klientek 

obdobná. Klientky byly pro spolupráci motivované a vstoupily do programu dobrovolně. 

Efektivnost poradenské práce byla však odlišná. 

U první klientky bylo dosaženo cílů. Klientka byla již stabilizována po předchozí léčbě. 

Cíle programu CPR byly již v té době splněny a mohlo se pracovat výhradně na 

objednávkách klientky. 

V druhém případě byly cíle programu CPR též splněny a poradce se tak mohl orientovat 

na objednávky klientky. Nicméně objednávky osobnostního rázu se nedařilo zformulovat 

do zakázky. Ukázalo se, že osobní problémy jsou hlubšího rázu a vyžadovaly by nejspíše 

jiný psychoterapeutický postup, který by mohl být pro klientku efektivnější. To bude 

možné zajistit v programu CPR díky multidisciplinárnímu týmu, v kterém je každý 

z poradců vzdělán v jiném psychoterapeutickém přístupu. 

V posledním případě se nepodařilo dosáhnout cílů programu CPR ani cílů klientky (viz s. 

85). Nepomáhala ani zvolená kontrolní opatření. Důvodem neúspěchu byla nedokončená 

fáze abstinence a stabilizace. 

Vliv systemického přístupu se ukázal jako efektivnější u klientek, které již dosáhly fáze 

abstinence. Přestože je klientka motivována pro změnu životního stylu, neznamená to, že 

se jí abstinence podaří. Určité procento klientek se po konzultaci v poradně vrací do 

rizikového prostředí. Nemají toleranci k relapsu natolik vysokou, aby dokázaly abstinovat 

pouze s podporou. Poradce pak nemá kontrolní opatření, kterými by zabránil opakovanému 

selhávání klienta. Pro tyto klientky je pomoc ve formě ústavní léčby prostředkem, jak jim 

zajistit ochranu a bezpečí a přerušit tak koloběh opakovaného selhávání. Fáze anamnézy, 

diagnózy a matchingu tak pomáhají snadněji určit, které klientce není zatím vhodné 

nabídnout kontakt s poradnou a naopak jí nabídnout alternativní řešení například formou 

ústavní léčby. Proto se domnívám, že jsou stále důležitou fází v poradenském procesu u 

závislých. 
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Stejně tak se ukázalo, že u klientek závislých na návykových látkách se objevují témata 

rodinných vztahů a vzorců, které se opakují také ve vztahu s poradcem. Někdy je 

klient ani poradce nereflektují. Mohou se stát zdrojem stagnace procesu. V těchto 

případech by mohl být při práci s klientkou efektivnější jiný psychoterapeutický směr. 

Například dynamicky orientované psychoterapeutické přístupy se zabývají fenoménem 

zvaným přenos. Jedná se o silný emocionální vztah mezi pracovníkem a klientem, který 

nelze vysvětlit aktuální situací. Klient má tendenci připisovat pracovníkovi charakteristiky, 

spojené nejčastěji s postavami z klientova dětství. Psychodynamické přístupy s přenosem 

pracují a jeho zpracování je podmínkou úspěšnosti terapeutického procesu. (Kalina, 2003) 

V práci s klientkami byl největší prostor pro využití následujících prvků systemického 

přístupu: 

- princip pojetí klienta a princip kontroly a pomoci, které obohacovaly dosavadní práci 

s klientkami o nové pohledy. 

Z postupů práce se uplatňovaly jak pomáhající, tak kontrolní způsoby práce. Byla 

využívána základní metoda systemického přístupu - reflektování. V průběhu práce si 

poradce opakovaně odpovídal na otázky co dělá a proč to dělá. Vyjasňoval svoji roli ve 

spolupráci s klientkou takovým způsobem, aby se mohlo pracovat na přáních klientky. Aby 

spolupráce odpovídala schopnostem a možnostem pracovníka a zároveň nebyla v rozporu 

s posláním CPR- Na základě reflektování volil techniky jednotlivých škol systemického 

přístupu. 

Ze zvolených škol byl využíván přístup: krátké terapie, zakázkový model Kurta 

Ludewika, narativní techniky i milánská škola. V průběhu spolupráce byl prostor pro: 

dekonstruktivní naslouchání a externalizaci, techniku škály, domácí úkoly, 

reflektující tým a systemické a konstruktivní otázky. 

Systemické techniky jako reflektující tým nebo externalizace mohou v individuální 

formě spolupráce do jisté míry nahradit práci skupinovou, která je preferovanou formou 

práce v poradenství se závislými. Skupina nabízí klientovi otevřenou atmosféru, udržuje 

platformu pro zpětnou vazbu. Ve skupině na sebe lidé reagují. Účastník skupiny se může 

učit a inspirovat od více lidí najednou. (Kalina, 2003). Reflektující tým a externalizace 

umožňují klientovi na problémy nahlédnout také z více perspektiv, získávat zpětnou vazbu. 

Situace není pro klienta ale tolik konfrontační, neboť může reagovat jen na tu perspektivu, 

která je mu k řešení užitečná. Může vidět doposud nepřijatelné věci přijatelněji, což má 

vliv na pozitivnější přijetí vlastní osobnosti. 
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Velká část spolupráce je věnována otevírání rozhovoru s klientkou, připojení se na 

klientku a podrobnému vyjasňování a dojednávání, na čem a jak spolu budou pracovník 

s klientkou pracovat. 

V průběhu spolupráce se pak pomocí řady technik udržuje rozhovor způsobem, který je 

pro klientčiny cíle užitečný. Techniky umožňují pracovat vedle společenských objednávek 

také na objednávkách klientky. Tyto poznatky jsou v rozporu s tradičními přístupy 

k drogově závislým. Tradiční přístupy vycházely z toho, že klientův ústřední problém je 

drogová závislost, že klient má dostatečnou motivaci a přizpůsobí se požadavkům léčby. 

(Kalina, 2003). Pozdější výzkumy vyvrátily tyto předpoklady a nyní se prosazuje jako 

efektivnější postup práce, kde se na motivaci klienta teprve pracuje. Podporuje se zapojení 

klienta do procesu takovým způsobem, který bere v potaz potřeby a problémy klienta. 

(Kalina, 2003) . N o v é m u pojetí přístupu k závis lým by tak systemický přístup zcela 

odpovídal a naplňoval by požadavky na efektivní programy pro závislé. 

Všechny tyto principy, metody a techniky systemického přístupu se odrazily převážně 
na průběhu spolupráce a na vztahu s klientkami. 

Pomocí systemického přístupu se daří vytvářet a udržovat pozitivní vztah mezi 

klientkou a poradcem. Klientka je přijímána a není vystavována stigmatizaci závislosti. 

Je spolutvůrcem poradenského procesu. Je nahlížena jako nejlepší odborník na svoje obtíže 

a tím jí mu dávána také kompetence nacházet řešení vlastních obtíží. Na počátku i 

v průběhu spolupráce je s ní zacházeno jako s rovnocenným partnerem v rozhovoru a 

schopným samostatně jen za podpory řešit osobní situaci. Umožňuje to klientce uvěřit ve 

vlastní schopnosti a posílit její sebevědomí. 

Průběh spolupráce je pro klientku nemanipulativní a transparentní. Pokud musí 

pracovník volit kontrolní opatření, je to výsledkem dojednávání s klientkou, klientce 

zveřejněno a ona ví, proč takové postupy pracovník volí. Pracovník vždy sleduje cíle 

klientky. Nejedná se tak o mocenské prosazení pravidel, z kterého by klientka musela 

utíkat. Může se tak více zajistit setrvání klientky v programu a předejít předčasnému 

ukončení programu ze strany klientek. Práce s využitím prvků systemického přístupu se 

odráží na rozvoji klientčiny osobnosti. A to, aby klientka v programu osobnostně rostla, se 

domnívám, je obecně důležitý faktor v dlouhodobém procesu pro závislé. 
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9. Závěrem 

V diplomové práci jsem se zabývala možností využití prvků systemického přístupu 

v poradenském programu pro závislé matky. V teoretické části byl představen systemický 

přístup, jeho vznik, vývoj, metody a techniky jednotlivých systemických škol. V druhé 

části diplomové práce byl sledován poradenský proces v programu CPR a vyhledávány 

momenty, kdy se poradce mohl inspirovat systemickým přístupem. Konkrétní využití 

prvků systemického přístupu bylo demonstrováno na třech kasuistikách klientek CPR. 

Ukázalo se, že mnoha prvky systemického přístupu se dá v praxi se závislými inspirovat. 

Jedná se převážně o fáze poradenského procesu : první kontakt s klientem a průběh 

intervencí. Techniky, principy a metody systemického přístupu umožňují, aby rozhovor 

směřoval pro klienta užitečným směrem a pracovalo se nejen na cílech programu CPR, ale 

také na přáních klienta. Což se může odrazit na pozitivním vztahu poradce a klienta a 

setrvání klienta v programu. 

Zároveň se ukázalo, že systemický přístup je efektivnější u klientek, kde byla již 

dosažena abstinence a jistá stabilizace. Ve stávajícím programu CPR se tak ukázala 

důležitost fází diagnostiky a matchingu. V případech, kde jde o problémy hlubokého 

osobnostního rázu, se ukázalo, že systemický přístup může mít také svá omezení. 

V diplomové práci byl hodnocen převážně pohled na využití systemického přístupu 

jednoho poradce. Zajímavé by bylo také porovnaní, jak jiní poradci využívají systemický 

přístup v poradenských programech nejen pro závislé, a které techniky preferují, ale to již 

nebylo cílem diplomové práce. 
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11. Přílohy 
Příloha 1 - Kontrakt: 

Dohoda o poskytování služeb Centra pro rodinu v programu„Integraee matek a 
rodiny s handicapem užívání návykových látek v anamnéze". 
Klient: 
Jméno Příjmení: 
Adresa: 
Datum narození: 

1) Klient se zavazuje docházet do programu Centra pro rodinu /dále jen CPR/ pravidelně dle 
dohodnutých termínů. 
2) Každou nepřítomnost je třeba telefonicky omluvit minimálně 2 dny předem. 
3) Pokud je nepřítomnost omluvena týž den, či později a stane se tak častěji než 3x vystavuje se 
riziku přerušení účasti programu a to po dobu 2 - 3 měsíců. 
4) Pokud se dostaví na konzultaci později, bude Vám poskytnut pouze zbývající čas, který Vám 
zbývá do konce konzultace, pokud není dohodnuto jinak. 
5) Souhlasí tímto s vedením mé dokumentace v CPR - Drop In,o.p.s. 
6) V případě porušení pravidel se klient vystavuje vyřazení programu na dobu 2 - 3 měsíců. 
7) Klient má právo kdykoli i bez udání důvodu z programu odejít, doporučuje se však tuto situaci 
důkladně zvážit, jelikož po té nebude možné dávat klientovi zprávy o spolupráci a účasti 
v programu. 

Jako základní informaci, kterou by klientka programu měla znát, je fakt, že užívání návykových 
látek v těhotenství, včetně alkoholu a cigaret je ohrožující jak pro budoucí miminko, tak pro 
uživatelku přímo. 
V případě zařazení do substitučního programuje se souhlasem klienta, na základě smlouvy 
s příslušným substitučním pracovištěm. U gravidních žen, je tato indikace v případě, že nelze 
docílit abstinence, či by nebyla z lékařského hlediska indikována detoxifikace.Je však důležité 
vědět, že se jedná specifikou oblast porodnictví a jako taková má i svá rizika. 
Program Centra pro rodinu má 3 fáze, Nízkoprahovou, tématickou a růstovou a v každé fázi 
dostane klient informaci i doklad o svém přestupu do další fáze. 
Informace o klientech nepodáváme a to ani rodinným příslušníkům, pokud si toto klient výslovně 
nepřeje. 
Všichni terapeuti programu jsou povinni dodržovat etický kodex a zásady mlčenlivosti. 
Klient má právo si stěžovat u vedoucího terapeuta programu, či statutárního zástupce organizace, 
jejich jméno je uvedeno v závěru tohoto kontraktu. 
Terapeut má právo, klienta přeobjednat na jiný termín, pokud je tato situace nezbytná, nebo to 
vyžaduje provoz CPR. 
Klient má být seznámen s pravidly CPR a s kodexem práv pacientů. 
Kdykoliv po ukončení programu a nastane nová situace, má právo klient se do programu opět vrátit 
s výjimkou přerušení programu za porušení pravidel. V tomto případě obdrží kontakt na další 
zařízení, jehož služeb může využívat po dobu vyřazení z programu. 
Klient má právo na zprávu o ukončení spolupráce a průběhu spolupráce v programu. 
Klient může na požádání obdržet seznam dalších zařízení poskytující služby uživatelům 
návykových látek. 

Věříme, že se v našem programu budete cítit dobře a že tímto přispějeme k Vaší integraci. 

Podpis klienta: Podpis terapeuta: 
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Příloha 2 - Pravidla programu: 

Pravidla pro klienty CPR 

Vážení a milí klienti, Vy a Vaši blízcí se nacházíte na poradenském pracovišti Centra 
pro rodinu. 
Náš program je zaměřen zejména na děti a jejich rodiče, kde je riziko odejmutí dítěte a směřuje tudíž 
k abstinenci klientů. 
Dochází k nám klientky se svými malými dětmi, partnery a rodiči, z tohoto důvodu jsme vytvořili tato 
pravidla. 
Je důležité abychom dbali o Vaší bezpečnost a bezpečnost Vašich blízkých a zároveň vytvořili 
příjemné prostředí pro poskytování co nejlepších služeb pro Váš osobní růst. Z tohoto důvodu má 
personál Centra při nedodržení pravidel právo požádat Vás o opuštění Centra, či ukončit Vám účast 
ve strukturovaném programu a nabídnout Vám využití pouze poradenských služeb zde 
v poradenském Centru pro rodinu, či v kontaktním centru 
Drop In. V případě, že si přicházíte pouze vyměnit injekční náčiní, vč. desinfekce, či na čaj a polévku, 
tyto služby Vám rádi poskytnou pracovníci Nízkprahového střediska Drop In v ul. Karolíny Světlé 
18, Praha 1 
Děkujeme za pochopení terapeuti CPR. 

1. Zákaz intoxikace, v prostorách Centra pro rodinu, či konzumace psychotropních 
látek a alkoholu 

V případě, že do CPR přijdete intoxikováni má terapeut CPR právo Vás 
přeobjednat na jiný termín, nebo odeslat do Nízkoprahového střediska 
DROP IN. 

2. Zákaz jakékoliv agrese a to i verbální ze strany Vaší event. Vašeho doprovodu 
Možné ukončení účasti v programu, nebo odeslání do NS DROP IN o.p.s. 

3. V případě 3 neúčastech po sobě v programu, ačkoliv se obě strany 
dohodly na spolupráci /máme na mysli klient a terapeut/ nastává 
měsíční vyloučení ze strukturovaného programu a 

je možné nabídnou pouze poradenské služby, či jiné alternativní řešení. 

4. V případě neúčasti delší než 3 měsíce, ačkoliv bylo dohodnuto jinak, 

nastupuje klientka do předchozí fáze, než ve které program opustila, či 

možné vyloučení z programu. Např. přeruší ve fázi Tématické, bude po 

přerušení spolupráce zařazena do fáze Nízkoprahové. 

Opět bude nabídnuto náhradní řešení. 

5. V případě, že jste byli zařazeni do strukturovaného programu, účast na 
konzultaci je třeba předem telefonicky domluvit na telefonu 

271 721 040 a 603 291 593 a je důležité dodržet její čas, 

v případě že nemůžete smluvený termín dodržet, je možné se 
přeobjednat, či terapeut Vám nabídne termín náhradní. Bez obav nás 
však můžete navštívit i bez objednání, budeme se Vám rádi věnovat. 

6 Služby CPR jsou poskytovány od pondělka do pátku od 
9.3 0 - 1 7 . 3 0 
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7. Horká linka 
V akutních případech je možné telefonovat po dobu 24 hodin denně na 

telefon: 603 291 593 

8. SMS pokud nám smskujete, dělejte tak jen v nejnutnějších případech. Naše finanční 
možnosti jsou omezené a tudíž nemůžeme na SMS odpovídat a rovněž Vám 
nemůžeme volat zpět na váš mobil pokud nás prozváníte a také proto, že se právě 
terapeut věnuje někomu z našich klientů. 

9. Relaps v případě že se Vám stalo, že jste porušili abstinenci, není to důvod 
k ukončení, ale téma ke konzultaci, v případě že nepřijdete intoxikováni. 

10. Pokud se Vám daří abstinence po dobu 2 let je možné program ukončit.Po této době 
Vám můžeme nabídnout doléčování v některém z doléčovacích programů. Lze 
samozřejmě dle potřeby v konzultacích pokračovat. Z programu můžete kdykoliv 
dobrovolně odejít a libovolně se do něj dle potřeby vrátit. 

11. Vzhledem k tomu, že často jednáme se soudy v souvislosti s péčí o Vaše dítě, je naší 
povinnosti odpovědět soudu či odboru péče o dítě jak probíhá vzájemná spolupráce. 
To co bude obsahem konzultací, však nesdělujeme. 

12. Vašo data jsou chráněna zákonem a lékařským tajemstvím, tudíž s výjimkou soudu na 
ně n e m á n i k d o p r á v o a z t o h o t o d ů v o d u nosmf být n ikdo a n i k o m u sdě lována , £1 
u v e d e n a . 

11. Pro využití dalších služeb je možné vybrat si z programů Centra 
následné péče - Dropin, TK Karlov, DS Sananim, či je možné pokračovat 
v Centru pro rodinu 
a dalších zařízení kam Vám dáme kontakt a doporučení v případě 
potřeby. 

Pokud s námi nejste spokojeni, sdělte nám to, nebo to můžete sdělit vedoucí centra 
Simoně Sedláčkové, příp. našemu vedení Michaele Rejhonové nebo PhDr Ivanu 
Doudovi. 

Děkujeme Vaši terapeuti Simona Sedláčková, Hanka Bulvová 
Kateřina Hoškova, Veronika Pánková, Veronika Konečná 

Aktualizováno 28.2.2007 Za Centrum pro rodinu DROP IN o.p.s. 
Simona Sedláčková 
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