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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na specifické prožitkové fenomény, které odpovídají 

momentům setkání v pojetí Daniela Sterna. Literárně přehledová část shrnuje dosavadní 

psychoanalytické poznatky utváření vztahu mezi terapeutem a klientem, které do současné 

psychoanalýzy přinesla zejména intersubjektivní či vztahová psychoanalýza. Pozornost je 

věnována aspektům, které bývají v tradiční psychoanalýze přehlížené či vnímané jako 

kontraproduktivní, ačkoliv současné studie ukazují na jejich význam v procesu terapeutické 

změny – jedná se o témata vzájemnosti, úlohy lidského setkání, změny v implicitní rovině 

intrapsychické krajiny aj. Ve výzkumné části jsou shrnuty výsledky výzkumu prováděného na 

skupině psychoanalyticky orientovaných terapeutů, shrnující jejich fenomenologický pohled 

na momenty setkání, potažmo na psychickou změnu v procesu psychoterapie. V diskusi jsou 

poté uvedeny kritické postřehy a také náměty na další výzkum. 

 

Klíčová slova 

Intersubjektivita, vztahová psychoanalýza, moment setkání, psychická změna, paměť, 

implicitní vztahová znalost 

  



 
 

Abstract 

The thesis is focused on specific experiental phenomena that correspond to the Daniel Stern 

concept of the moment of meeting. The literature review section summarizes the existing 

psychoanalytic findings of the formation of the relationship between therapist and client, 

which were brought to the current psychoanalysis mainly by intersubjective or relational 

psychoanalysis. Attention is paid to aspects that are often overlooked or perceived as 

counterproductive in traditional psychoanalysis, although current studies show their 

importance in the process of therapeutic change – topics of mutuality, the role of human 

encounters, changes in the implicit structure of mental landscape, etc. The research section 

summarizes the results of a study conducted on a group of psychoanalytically oriented 

therapists, summarizing their phenomenological view of moments of meeting, and therefore 

of psychological change in the process of psychotherapy. Critical thoughts as well as 

suggestions for further research are discussed. 
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Úvod 

Cílem práce je zachytit a popsat, případně porovnat vybrané psychologické faktory, 

které současná psychoanalýza vnímá v procesu terapie jako léčivé. Práce si klade otázku, 

jak psychoanalyticky vzdělaní terapeuti nahlížejí na proces terapie a na faktory, které 

mohou z jejich pohledu napomáhat utváření psychické změny. Zvláštní pozornost je 

věnována konceptu momentů setkání (moments of meeting) mezi psychoanalyticky 

orientovaným terapeutem a klientem, jako potenciálně proměňující události léčby (např. 

Stern et al., 1998; Stern, 2004a). Dále bude popsána vztahová dynamika vedoucí k těmto 

momentům. Centrem našeho zájmu je to, co se odehrává v psychoanalytickém procesu 

mezi klientem a analytikem. Zajímá nás, jak se utváří jejich vzájemný vztah, jejich sdílený 

implicitní vztah (shared implicit relationship), ve své autenticitě, spontaneitě, 

v intimitě intersubjektivního prostoru, která se rozprostírá za hranicemi techniky.  

Literárně přehledová část je věnována konceptualizaci psychické změny a jakým 

způsobem na ni nahlíží intersubjektivní psychoanalýza. Představíme základní rozpory 

v teorii a technice odlišných psychoanalytických přístupů. Definujeme konceptualizaci 

termínu změna a uvedeme, jak této změně přispívají momenty setkání představené 

Danielem Sternem a jeho kolegy Bostonské skupiny procesu změny (např. Beebe, 2014; 

Stern et al., 1998, Stern, 2005). Připomeneme význam attachmentových vzorců a 

popíšeme, jak tyto vzorce proměňují naši implicitní vztahovou znalost (implicit relational 

knowing). Práce se kromě momentů setkání dotkne témat vzájemnosti, autenticity, úlohy 

zrcadlových neuronů, intuice a spontaneity a nakonec významu hry. Chceme se důkladněji 

podívat na aspekty psychoanalytického procesu, které se dnes mohou jevit jako 

samozřejmé, ale velmi dlouhou dobu byly opomíjeny nebo se jim věnovalo jen velmi málo 

pozornosti. 

Na úvod musíme vymezit, že v našem textu vycházíme primárně z poznatků tzv. 

vztahové (relační) psychoanalýzy a dále z psychoanalytických přístupů zaujímající tzv. 

intersubjektivní perspektivu. Tato skutečnost je prostoupena celým textem. Výrazně v této 

práci neodlišujeme ani psychoanalýzu jako takovou a psychoanalytické terapie. Nechceme 

mezi nimi vzájemně konkurovat. Naopak je zde pojímáme jako integrovaný celek, který 

staví na podobných základech a směřuje ke stejnému cíli – léčbě klienta nebo, chceme-li, 

pacienta.  
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Výzkumná část je koncipována kvalitativně, metodou založenou na principech 

zakotvené teorie (grounded theory). Provedeme polostrukturované rozhovory s 

psychoanalytiky a psychoanalytickými terapeuty působícími v našem kulturním prostředí. 

Výzkumnou otázkou bude, jaké faktory podle nich napomáhají psychické změně, zda 

změnu pociťovali pouze u svého klienta či se jednalo o proměnu vzájemnou – též na straně 

analytika – a nakonec, zda vnímají, že k této změně napomáhají momenty setkání. Ve 

výzkumné části taktéž operujeme s pohledy na psychickou změnu, vztahovost a momenty 

setkání psychoanalytiků či psychoanalytických terapeutů různých přístupů. Pro účely této 

práce nepovažujeme za nutné mezi pojmy psychoanalýza a psychoanalytické terapie jasně 

rozlišovat. 

Práce je přehledně členěna do kapitol a řádně citovaná dle normy Americké 

psychologické asociace (APA, 2020). 
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Literárně přehledová část 

1. Psychoanalýza a psychoanalytické terapie 
„Každé době její umění, každému umění jeho svobodu.“ – Gustav Klimt 

Náš text vychází primárně z poznatků, které do psychoterapie a psychologie jako 

takové přinesly psychologické školy, které bývají obecně označované jako 

psychodynamické či analytické. Ačkoliv bývá psychoanalýza často považována mnohými 

za jednolitý proud, skutečnost je poněkud složitější. Pokud chceme hovořit o 

psychoanalýze jako o monolitním uskupení, můžeme tak uvažovat nanejvýše o prvních 

čtyřech desetiletích analytického myšlení, kdy byla přesnost teorie i techniky přísně 

střežena zakladatelem psychoanalýzy Sigmundem Freudem (Mitchell & Black, 1999). 

Ovšem i ten definoval psychoanalýzu v různých obdobích různě. Od 40. let minulého 

století se psychoanalytická doktrína začala rozvolňovat a větvit do jednotlivých proudů, 

které započaly nové tradice v psychoanalýze (Lambert, 2013; Mitchell & Black, 1999). 

V současné době představuje psychoanalýza celou řadu terapeutických přístupů, 

v nichž se liší stupně jejich vzájemné kongruence a divergence. Většina těchto škol 

odvozuje svůj pohled na patologii a následnou léčbu z teorie lidské psychiky, která 

zahrnuje mimo jiné teorii osobnosti a jejího vývoje. Faktory, ve kterých se různí 

psychoanalytici shodují, zahrnují například předpoklady, že lidé si nejsou vždy vědomi 

důvodů svého chování, že lidská motivace je do jisté míry determinovaná biologicky a že 

jsou lidé často puzeni neznámými či nevědomými motivy. V psychoanalýze a rovněž tak 

v psychoanalytické terapii1 se obvykle zaměřujeme na nevědomé procesy, klientovy 

afekty, (vytěsněná či potlačená) přání, fantazie a jeho schopnost navazování a udržování 

mezilidských vztahů (Lambert, 2013).  

Pokud hovoříme o pomyslných průsečících skrze psychoanalytické směry, 

opomenout nemůžeme ani kdysi vysoce kontroverzní Freudovy příspěvky, které se zapsaly 

do způsobu myšlení naší kultury: kromě síly nevědomé motivace také nekonečná 

variabilita lidské sexuality, formativní význam raných zážitků a oidipovských témat 

v rodinném životě, sexuální dimenze dětských zkušeností, schopnost mysli popírat pravdy, 

                                                 
1 Pro účely této práce není nutné definovat rozdíl mezi psychoanalýzou a psychoanalytickou terapií. 
Psychoanalytickou terapii zde vnímáme jako volnější formu terapie, než je psychoanalýza, z níž je odvozená. 
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význam intrapsychických konfliktů, tajemství lidské subjektivity, latentní význam snů a 

další (Mitchell & Black, 1999).  

Lambert (2013) uvádí, že soudržným faktorem psychoanalytických přístupů bývá 

jejich relativně nízká direktivita, nízký důraz na domácí úkoly, škálování a další techniky 

ostatních psychoterapeutických směrů. Naopak, v psychoanalytické terapii se využívá 

převážně otevřených otázek, orientace na práci s přenosem a protipřenosem a budování 

terapeutického vztahu s cílem k vyššímu sebeuvědomění a porozumění sobě samému.  

Významnou charakteristikou psychoanalýzy a jí příbuzných směrů bývá též její 

časová náročnost. Ta bývá leckdy i v samotných psychoanalytických kruzích předmětem 

diskusí ohledně její smysluplnosti a efektivity (Koucourek, 1992). Ačkoliv existují i krátké 

psychoanalytické terapie, obecně má prvek dlouhodobosti v psychoanalytickém procesu 

své nezanedbatelné místo – zvláště ve vážnějších formách duševních poruch. Klienti 

mnohdy přicházejí do terapie s určitým symptomem nebo souborem symptomů, které je 

momentálně tíží, ale tyto symptomy mohou mít daleko hlubší a závažnější kořeny, než 

kterých si je klient vědom (McWilliams, 2015). Tyto hlubší struktury se začínají odkrývat 

pouze v bezpečném prostoru založeném na vzájemné důvěře, která vzniká až v průběhu 

času (Leichsenring & Rabung 2011). Věříme, že právě adekvátní načasování jejich 

odhalování a následné propracování (tzv. working-through) má v psychoanalytickém 

procesu své místo.   

V psychoanalytických teoriích se od samého jejich počátku objevovaly spory na 

téma, které faktory stojí za úspěšnou léčbou a které tento proces mohou narušovat či brzdit. 

Tato otázka je stále aktuální i dnes (Lambert, 2013). Představitelé klasické psychoanalýzy 

obecně věřili, že stěžejním léčivým faktorem je vhled pacienta do jeho nevědomých 

patologických či maladaptivních struktur skrze interpretace ze strany analytika (Jakubů, 

2018; Mitchell & Black, 1999). Dnes uvažujeme o tom, že to, co by mohlo být v procesu 

terapie léčivé, není pouhá interpretace, ale že se v interpersonálním prostoru mezi 

terapeutem a klientem objevuje něco víc (např. Ogden, 2019; Stern et al., 1998). 

V současných úvahách vztahových psychoanalytiků je toto něco víc zastoupeno 

v interakčním vztahovém rámci mezi analytikem a klientem.   

Kratochvíl (2006) definuje psychoterapii jako „specializovanou metodu léčení nebo 

soubor léčebných metod, zahrnující záměrné ovlivňování, proces vzájemné interakce. 

Dochází ke změnám v prožívání a chování pacienta psychologickými prostředky (slovy, 
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rozhovorem, neverbálním chováním, podněcováním emocí, vytvořením 

psychoterapeutického vztahu, sugescí, učením, chováním ve skupině, aj.“ (str. 13). Názory 

psychoanalytiků na takovou definici se různí. Stále se objevují spory jak v teorii, tak v 

polemikách o technice. Variují názory na to, co způsobuje psychopatologii – zda trauma 

nebo fantazie, zda uzdravení brání nevědomý konflikt nebo ustrnutí ve vývoji, jakou roli 

sehrává sexualita, zda převažuje empirismus nebo hermeneutika, zda se analýza zaměřuje 

na minulost nebo přítomnost, interpretaci nebo vztah, uchopení přenosu a protipřenosu a 

následně spory o samotnou definici psychoanalýzy (Mitchell & Black, 1999). Při jistém 

zjednodušení můžeme uvést, že hlavní proudy současné psychoanalýzy se odlišují 

v dimenzích neutrality, abstinence a objektivity. Zatímco představitelé tzv. hlavního 

proudu považují tyto faktory za nezbytné, ba dokonce cílové, vztahoví, interpersonální či 

analytici self jsou ochotni od těchto faktorů poodstoupit ve prospěch dosažení autenticity 

interakcí a budování opravdového vztahu (Vavrda, 2005). Budování opravdového vztahu 

můžeme rozumět jako odkazu k porozumění termínu něco víc.   

Určité rozpory v teorii psychoanalýzy schematicky a provizorně rozdělil například 

Thomas Ogden (2019). Tak jako jiní autoři (Aron, 1991; Benjamin, 2016; Ehrenberg, 

2014; Lambert, 2013; Mitchell & Black, 1999; Stern et al. 1998; a další) si i on všímá 

změny, která se udála za posledních 70 let v psychoanalýze. Tuto proměnu svými slovy 

charakterizuje jako posun z důrazu na epistemologickou (vztahující se k poznání a 

porozumění) psychoanalýzu, směrem k psychoanalýze ontologické (vztahující se k bytí a 

stávání). Spatřuje zde Freuda a Kleinovou jako zakladatele epistemologické povahy 

psychoanalýzy a na druhé straně Winnicotta a Biona jako hlavní přispěvatele k rozvoji 

psychoanalýzy ontologické.  

Ogden (2019) uvádí, že je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná forma 

psychoanalýzy (ani epistomologická, ani ontologická) v čisté podobě. Tyto dvě formy 

koexistují ve vzájemném vztahu a jedna druhou ovlivňují a vzájemně se obohacují. Jedná 

se o způsoby myšlení a bytí, nikoliv „školy“ analytického myšlení nebo sady analytických 

principů nebo techniky. V práci Freuda a Kleinové je mnoho ontologických rysů a stejně 

tak je v práci Winnicotta a Biona mnoho rysů epistemologických.  

Epistomologická psychoanalýza, tak jak o ní mluví Ogden (2019), označuje 

proces jako cestu k poznávání a porozumění klientovi, zejména k porozumění jeho 

nevědomému vnitřnímu světu a jeho vztahování se ke světu vnějšímu. Taková porozumění 
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slouží k vědomému uspořádání pacientových zkušeností, které mohou být užitečné při 

řešení problémů ve sféře jeho emocionality a psychické změny. Analytikovy interpretace 

mají zprostředkovat porozumění pacientovým nevědomým fantaziím, přáním, obavám, 

popudům, konfliktům, aspiracím atp. Jak vyjádřili Laplanche a Pontalis (1973): 

„Interpretace je srdcem freudovské doktríny a techniky. Samotná psychoanalýza může být 

definována z tohoto hlediska jako objevování latentních významů“ (str. 227). Pokračují: 

„Interpretace odhaluje modely obranných mechanismů a jejím konečným cílem je 

identifikovat přání, které se vynořuje z nevědomí“ (str. 227). 

Naproti tomu Ogden (2019) používá termín ontologická psychoanalýza 

k označení té dimenze psychoanalýzy, ve které analytik podporuje pacientovu snahu stát se 

plně sám sebou. Winnicott (2018) uvádí možný rozdíl mezi epistomologickou a 

ontologickou psychoanalýzou na příkladu analytiků, kteří popsali použití dětské hry 

v psychoanalýze dětí. Aniž by vznášel kritiku, nabízí možnost, že psychoanalytik byl 

možná příliš zaneprázdněn sledováním přehrávaného obsahu, než aby se díval na hrající si 

dítě a sledoval hru jako aktivitu jako takovou. Je zřejmé, že zde rozlišuje mezi 

substantivem „hra“ a verbem „hrát si“. Stejně tak Bion (1987) ve své práci přesunul svou 

pozornost v práci se sny od porozumění snů ke zkušenosti snění. Odlišil tedy obsah od 

procesu jako takového. Samozřejmě tyto dva aspekty se vzájemně nevylučují a někdy 

může být navíc obtížné odlišit jeden od druhého. Avšak dlouhou dobu byla psychoanalýza 

orientovaná převážně na obsah a mohla se tedy nabízet otázka, zda se v terapii neodehrává 

ještě něco dalšího, co uniká naší pozornosti (Ogden, 2019).  
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2. Intersubjektivita v současné psychoanalýze 
„Ty, který jsi můj, jsi také jiný, nový, mimo mě.“ – Jessica Benjamin 

Pro psychoanalýzu je obecně příznačný velký důraz na porozumění zkušenostem, 

které člověk nabyl v průběhu svého života, zejména pak zkušenostem, které zažil ve 

vztazích s druhými lidmi. Psychoanalytické teorie usuzují, že si často zdaleka nejsme 

vědomi toho, jaké tyto zkušenosti byly, ani toho, jak následně tyto zkušenosti formovaly 

náš intrapsychický a interpersonální prostor – naše očekávání, fantazie, přání, podobu 

vnitřních konfliktů, (opakující se) vzorce našich dalších vztahů. Jinými slovy, jak takové 

zkušenosti formovaly obraz, který si vytváříme sami o sobě a o světě kolem nás (Vavrda, 

2005). Psychický vývoj bývá tedy chápán jako vývoj ve vztahu. Povaha tohoto vztahu však 

byla v průběhu vývoje psychoanalýzy chápána různým způsobem.   

Dědictvím klasické psychoanalýzy je předpoklad, že se naše zkušenosti ze vztahů 

s druhými lidmi, zejména z raných období našeho života, v terapeutické situaci objevují 

(respektive opakují) ve formě přenosu. Ten může sloužit jako prostředek, který posouvá 

vztah terapeuta ke klientovi (Mikota, 1994). Přenosem se v klasickém slova smyslu rozumí 

nevědomý mechanismus, který zahrnuje „všechny pacientovy pocity, představy, myšlenky 

a činy, které se týkají lékaře a zkreslují původně reálný vztah k jeho osobě“ (str. 191). 

Jedná se o jakési zkreslení toho, jak klient vnímá svého terapeuta, které se utváří na 

základě předchozích zkušeností, které klient nabyl díky osobám, které ovlivnily jeho 

vývoj. Jedná se tedy o přenos minulých zkušeností, konkrétně o přenos tzv. objektní 

reprezentace, která je přenášená z původního na současný objekt. Freud původně 

považoval přenos za překážku léčby, posléze však došel k tomu, že je jednou z hlavních 

determinant léčby. Protipřenos, který se přirozeně objevuje na straně terapeuta, byl vnímán 

jako nežádoucí a nutný ke zpracování ve prospěch zachování terapeutické neutrality 

(Ferenczi, 2014; Mitchell & Black, 1999).  

Ferenczi (2014) ve svém klinickém deníku shrnuje tradiční Freudovu představu 

uzdravujícího prvku v psychoterapii. Uvádí, že tradiční psychoanalýza se na rozdíl od 

jiných terapeutických přístupů či škol nesnaží zklidňovat, stimulovat či povzbuzovat 

klienta, ani se nesnaží vyjadřovat „soucit, něhu, přátelský zájem, souznění či ryzí účast“ 

(str. 62), a to na žádném emocionálním prožitku klienta, jako je nenávist, pohrdání, 

zoufalství nebo radost, štěstí nebo láska, ale snaží se působit rozumovými prostředky skrze 

odstraňování inhibicí a přivádění nevědomého do vědomí. Ideální analytik je v tomto 
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kontextu takový, který neposkytuje sociální a osobní pomoc ani neuspokojuje citové 

potřeby. Vhodným nástrojem analytika je zde vhled a kontrola. Všechny emoční prvky, 

které by mohly zastírat analytikův neutrální postoj k intrapsychickým konfliktům pacienta, 

by měly být překonány. Jinými slovy, analytikova emocionální účast na klientově 

prožívání znamená v klasické psychoanalýze odchýlení od toho, jak by měl analytik 

správně postupovat: pozorovat a poté buď interpretovat, nebo klást otázky z emočně 

neutrální polohy (Mitchell & Black, 1999). 

Analytici si byli vždy dobře vědomi skutečnosti, že manifestní obsah toho, co 

pacient říká, je jen „vrcholem ledovce“. Jsou vzděláváni k odhalování skrytého, latentního, 

významu a obsahu. Ne vždy byl však plně doceňován význam toho, co se mezi pacientem 

a analytikem odehrává mimo slova, na emocionální úrovni, význam síly nevědomé 

komunikace, míry odehrávání a nevědomé koluze. (Ehrenberg, 2014). Skutečnost, že 

interakčním aspektům nebyla věnována pozornost, případně byly brány jako přenosová 

zkreslení, je zvláště překvapivá s ohledem na to, že již Freud na počátku minulého století 

poznamenal: „Je velmi pozoruhodné, že nevědomí člověka může působit na nevědomí 

jiného člověka, aniž by procházelo skrze vědomí“ (1915, str. 194).  

Jeden z prvních kroků ve vývoji směrem k intersubjektivní psychoanalýze učinil 

právě Ferenczi (Marlinová, 2014). Věřil, že emocionální aspekty vzájemnosti mezi 

analytikem a klientem nelze ignorovat. Pokoušel se modifikovat jistou strnulost klasické 

techniky tak, aby lépe odpovídala potřebám klientů. Jeho inovativní přístup, který uznával 

vzájemnost, přenos a protipřenos nikoliv jako překážku, ale jako cenný zdroj k 

dosažení cílené změny, byl považován za nepřípustný a v jeho důsledku byl Ferenczi 

vyloučen z hlavního proudu psychoanalýzy. Jeho myšlenky však inspirovaly řadu 

budoucích analytiků, včetně jeho analyzandů Thompsonové, Balinta a Kleinové, a vyústily 

do nových směrů v psychoanalýze. Tyto směry nespatřovaly jedince pouze jako zápasníka 

s jeho pudovými přáními. Naopak, zdůrazňovaly vliv raných vztahů a kvalitu podpůrného 

mateřského prostředí na psychický vývoj jedince (Winnicott, Fairbairn), význam citové 

vazby mezi primárním pečovatelem a dítětem (Bowlby), nahrazení chybějícího primárního 

milujícího objektu v psychoanalytickém procesu (Balint), potřebu interakce jako základní 

motivace ve vývoji (Sullivan, Kleinová) a další. Společně se self-psychologií a 

psychoanalytickým feminismem se staly hlavními zdroji nového přístupu v psychoanalýze, 

který označujeme jako relačně-intersubjektivní (Marlinová, 2014).  
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Psychoanalytici zastávající relační a intersubjektivní perspektivu2 se začali 

soustředit primárně na vztah mezi klientem a analytikem, ve kterém se oba zúčastnění 

vědomě i nevědomě neustále dialektickým způsobem ovlivňují, a to i tehdy, kdyby celou 

dobu mlčeli nebo se tomu sebevíc bránili (Ehrenberg, 2014). Relačně-intersubjektivní 

přístup předpokládá, že emočně neutrální pozice analytika, o kterou usilovala klasická 

psychoanalýza, neexistuje. Analytik je vždy limitován svou vlastní subjektivitou. Snaha o 

zachování neutrální objektivity je tedy jen pouhou iluzí (Ehrenberg, 2014).  

Podle Arona (1991) je pro analytika nejen nemožné nebýt transparentní, ale naopak 

je zde klíčové analytikovo sebeodhalení a jeho otevření se osobnímu vztahu s klientem pro 

léčebný účinek terapeutického procesu. Pacientova snaha dostat se blíže k analytikovi je 

zde zásadním rozměrem procesu. Samozřejmě není tomu tak, že by se intersubjektivní 

analytici dále již nezabývali objevujícím se přenosem a protipřenosem během vzájemného 

kontaktu. Jen předpokládají, že se v tomto kontaktu objevuje ještě něco navíc. Analytik 

může být vnímán právě takový, jaký je, a stejně tak i klient. Ačkoliv může být velmi 

náročné toto rozlišit, intersubjektivní analýza se mnohem více soustředí na to, co se 

odehrává v dyadickém vztahu analytik–klient právě v danou chvíli, než na analýzu a 

interpretování minulých zkušeností.  

Ve vztahové (či relační) a intersubjektivně orientované psychoanalýze je pozornost 

koncentrovaná na interakční dyádu analytik-pacient, což není totéž jako soustředit se na 

analytika nebo pacienta. Spíše jde o povahu propojení, o kvalitu kontaktu, o to, co se 

odehrává mezi nimi, včetně toho, jaké role se přehrávají a co se sděluje emočně nebo 

nevědomě. Ehrenbergová (2014) uvádí, že „pro některé pacienty může být důležitější než 

jakákoliv interpretace skutečnost, že je někdo ochotný naslouchat, zajímat se o jejich 

prožitky, mít zájem je poznat, umět se radovat z jejich přítomnosti a být ochoten být 

s nimi, i když právě prožívají zlé časy“ (str. 43). Takové zážitky mohou být příležitostí 

prožít nedestruktivní formu intimity či svobodu sdílet svůj vnitřní život.  

Psychoanalytické přístupy v teorii i technice operují s analogií analytik–pacient, 

matka–dítě, liší se však v aspektech, kterým přisuzují význam. Klasická psychoanalýza 

tradičně směřovala oblast svého zájmu převážně k intrapsychickým fenoménům duševního 

života jedince, tj. k fenoménům, které se odehrávají uvnitř jedince, spíše než 

                                                 
2 Pojmem „relační“ odkazuje k hnutí vztahové psychoanalýzy. Pojmem „intersubjektivní“ není míněna 
komplexní psychoanalytická škola, nýbrž perspektiva, ze které psychoanalytik vychází.  
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k intersubjektivním fenoménům, které se odehrávají mezi jedincem a dalšími osobami – 

v raném vývojovém stadiu mezi dítětem a matkou. Pečující osoby byly v klasickém pojetí 

vnímány spíše jako pouhé objekty uspokojování potřeb dítěte než jako specifické osoby 

s nezávislou existencí. Vztah dítěte ke světu byl vnímán, jako by byl utvářen pouze 

potřebou jídla a komfortu, zatímco aspekty sociální výměny mezi matkou a dítětem – 

například zvědavost nebo schopnost reagovat na pohled, tvář a úsměv či zvuk a hlas – byly 

opomíjeny či se jim dostávalo jen velmi malého prostoru (Benjamin, 2016).  

Mnohé výzkumy zaměřené na interakci a prožívání vztahu matka–dítě (Beebe & 

Lachmann, 1988, 1994; Tronick & Cohn, 1989; Trevarthen, 1979) potvrzují, že duševní 

uspořádání se formuje v rámci lidského partnerství již v rané vývojové vzájemnosti mezi 

matkou a dítětem. Takové poznatky korespondují s náznaky proměny psychoanalytické 

techniky, které si můžeme uvést na několika příkladech. Mahlerová spatřovala 

v terapeutickém vztahu potenciální korektivní zkušenost při práci s dětmi. Jacobsonová 

netrvala na přesných interpretacích, ale na významu citového souznění. Začal se formovat 

nový analytický model, který nabídl příležitost přepracovat deficitní vývojové zkušenosti 

z raného období života díky vztahu k rodičovské postavě analytika (Mitchell & Black, 

1999). Analytický proces začal být vnímán nejen jako partnerství s určitými úkoly, ale jako 

významná zkušenost sama o sobě. Takové pojetí se stalo základem pro inovace klinických 

metod, jež se pokoušejí mezi pacientem a analytikem znovu oživit jistou podobu rané 

vývojové vzájemnosti, která existovala mezi matkou a dítětem (Mitchell & Black, 1999). 

Ve vývojovém hledisku se začala původní Freudova představa konstrukce vztahu 

mezi dítětem a pečující osobou založená na uspokojování pudů postupně přetvářet ke 

vnímání nemluvněte jako aktivní a podněty vyhledávající bytost, která se formuje skrze 

akci a interakci. K tomuto obratu významně přispěl například Piagetův vývojový model, 

práce představitelů symbolického interakcionismu v čele s G. H. Meadem a C. H. 

Cooleyem a bádání etologů a jejich teorie přimknutí (attachmentu) (Ehrenberg, 2014).   

2.1 Teorie attachmentu 
Teoretici attachmentu vychází ve své práci z předpokladu, že sociabilita dítěte není 

sekundární, ale primární fenomén (Benjamin, 2016). Dítě postupně od rozpoznávání a 

upřednostňování své matky pomalu postupuje k tomu, že si k ní buduje vztah, do něhož 

spadá široké spektrum aktivit a emocí, z nichž mnohé z nich jsou na krmení a péči 

nezávislé (Ehrenberg, 2014; Target, 2005).  



 

16 
 

John Bowlby v 50. letech narušil původní psychoanalytické dogma, které vnímalo 

pouto dítěte k matce pouze na základě uspokojování biologických potřeb (Benjamin, 2016; 

Target, 2005). Vystoupil proti klasickému psychoanalytickému pohledu s názorem, že pro 

dítě je od počátku jeho života nezbytný dostatek kvalitních kontaktů s pečujícími osobami 

založených na vřelé afektivní a sociální výměně, a to zejména v jeho prvním roce života. 

Upozornil na význam vřelého, důvěrného a stabilního vztahu mezi dítětem a matkou, kde 

oba nacházejí uspokojení i potěšení (Bowlby, 1951). Děti, které strádají v emocionálním 

propojení s matkou, vykazují opožděný vývoj, jsou deprivované, objevují se u nich 

depresivní symptomy, narušuje se jejich sebeobraz. Po zbytek jejich života se u nich 

objevují maladaptivní způsoby navazování důvěrných vztahů, vykazují excesivní potřebu 

být milované nebo naopak trestané, jsou apatické nebo lhostejné, obtížně si vytyčují cíle a 

obtížně jich dosahují, projevují se u nich různé formy sociálního nepřizpůsobení (Bowlby, 

1951). 

Představil studie, ve kterých ukázal, že děti, které byly separovány od svých 

pečujících osob, ale situovány v prostředí s dostatkem sociální interakce, se následně 

dokázaly znovu přimknout ke svým rodičům, na rozdíl od dětí, které byly umístěny 

v prostředí bez možnosti takové interakce (například v nemocničním prostředí) (Benjamin, 

2016). U dětí, které byly separovány příliš dlouho, se objevovaly různé formy sociálních a 

emocionálních deficitů v jejich pozdějším vývoji. Tyto děti se v období adolescence častěji 

uchylovaly k různým formám rizikového chování, krádežím, lhaní, agresivnímu chování 

atp. (Target, 2005). 

Bowlbyho práce se časově prolínala s prací teoretiků objektních vztahů 

objevujících se na poli britské psychoanalýzy, která kladla důraz na preoidipské období a 

na význam dvojice matka–dítě v psychickém vývoji jedince. To znamenalo značný posun 

od pudů a obran směrem k formování mentálních reprezentací druhých a následného 

utváření idey vlastního self. Postupně se začal utvářet nový, intersubjektivní pohled 

založený na předpokladu, že ve své podstatě jsme bytosti společenské (Benjamin, 2016).  

Přestože byl attachment popsán u dětí, objevuje se také v dospělém životě, a to 

zejména v situacích zátěže či ohrožení. Nejsnáze pozorovatelnou součástí attachmentového 

chování typu bezpečné citové vazby je tendence v situaci ohrožení vyhledávat blízkost 

pečující osoby. V případě dezorganizované citové vazby se jedinci od blízké osoby naopak 

vzdalují, neboť vnímání blízkosti druhého pro ně může být ohrožující (Target, 2005). 
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Ačkoliv se blízkosti vyhýbají, často po ni zároveň, třebaže nevědomě, touží. Tato potřeba 

blízkosti, potřeba prožitku porozumění, které sahá dále za vyřčená slova, má jisté klinické 

implikace v psychoanalytickém procesu (Vavrda, 2005). Vavrda (2005, str. 50) píše: 

„Vyladění a napojení se na dítě mu umožňuje zvládat prožitkové stavy, interpretovat je, 

utišit je, regulovat je.“ Pokračuje příkladem: „Jestliže je např. novorozenec zachvácen 

úzkostí, neví, co prožívá, a není ani schopen s tímto stavem nic podniknout. Potřebuje 

druhého, schopného jeho stav interpretovat a utišit, zregulovat“ (str. 50). Tato schopnost 

vyladit se na druhého není důležitá jen v dětství, ale i v dospělosti. Nezbytnou podmínkou 

terapeuta pro jeho činnost je jeho schopnost vyladit se na klienta a rozumět tomu, co mu 

klient sděluje jak na verbální, tak preverbální úrovni3 (Vavrda, 2005). Podle Dozierové a 

Tyrrella (1998) je tato schopnost „vyladit se“ ovlivněna našimi vlastními attachmentovými 

vzorci. Terapeuti s odlišnými attachmentovými vzorci odlišně reagují také na své klienty. 

Terapeuti s nejistou vazbou mohou být určitým typem klientů například „málo oslovováni“ 

nebo naopak zaplavováni. To vede k nižší schopnosti vyladit se na klienta a k následnému 

opakování vzorce z původní rodiny. Proti tomu terapeuti s bezpečnou vazbou reagují na 

klienta adekvátně a nabízí tak novou zkušenost, která může proměnit úzkostný stav mysli 

na sekundárně bezpečný.   

Attachment tedy představuje jakési vztahové médium, které formuje psychiku 

jedince. „Jedná se o vrozený systém v mozku, který se vyvíjí způsoby, které ovlivňují a 

organizují motivační, emoční a paměťové procesy ve vztahu k významným osobám“ 

(Siegel, 1999, str. 67). Porozumění teorii attachmentu napomáhá porozumění nejen 

příbuzným konceptům, jako je například koncept dostatečně dobré matky, ale také 

základní organizaci našich nejhlubších emocionálních zážitků: intimitě, radosti, úzkosti, 

pocitům osamělosti, žárlivosti, pocitům bezpečí a přijetí s pochopením našich potřeb. 

Analytický vztah poté napomáhá přetvářet naše vztahová schémata, která se organizovala 

již od počátku našeho vývoje (Ehrenberg, 2014; Target, 2005).  

Teorie attachmentu úzce souvisí s Fairbairnovým konceptem libida usilujícího o 

objekt. Podle něho jsme motivovaní nikoliv pudovým přáním dosažení slasti, jak tvrdil 

Freud, nýbrž usilováním o objekt. Druzí zde nefigurují jako prostředky k dosažení cíle, ale 

jako cíl samotný. Děti usilují o nejrůznější způsoby kontaktu, které jim rodiče poskytují, a 

tyto způsoby se stávají celoživotními vzorci vztahování a kontaktování se s druhými 

                                                 
3 Pojem „preverbální“ neztotožňujeme s pojmem „neverbální“. Preverbální úroveň ukazuje na období vývoje 
jedince před osvojením si jazyka. 
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(Mitchell & Black, 1999). Ve Freudově pudové terminologii je libido motivované 

principem slasti a ke svému uspokojení využívá řadu vzájemně zaměnitelných objektů. Ve 

Fairbairnově konceptu je slast jen jednou z forem interakce s druhými. Pokud dítě zažívalo 

ve vztahu se svým rodičem slast, bude ji vyhledávat i v dalších vztazích, nikoliv však pro 

slast samotnou – ale jako osvojenou formu interakce s druhými (Mitchell & Black, 1999).  

Ve své klinické praxi Fairbairn pozoroval týrané a zneužívané děti, kde ho zaujala 

intenzita jejich pouta k jejich rodičům. Zanedbávající rodiče jejich pouto ani v nejmenším 

neoslabili. Pro tyto děti se stala bolest jako preferovaný způsob důvěrného kontaktu. Druzí 

lidé se pro ně stávali žádoucí podle toho, jak odpovídali původním poutům ke starým 

objektům – typům interakcí ustanovených v raném období vývoje (Mitchell & Black, 

1999). Pokud jsou naše prvotní interakce zahaleny stínem, pak si osvojujeme zklamání 

jako životní vzorec a k jeho rehabilitaci je poté zapotřebí zdlouhavé psychoterapie. 

2.2 Význam zrcadlení v intersubjektivní psychoanalýze 
Pokud hovoříme o intersubjektivitě v psychoanalytické teorii, nemůžeme 

opomenout koncept zrcadlení představený Donaldem W. Winnicottem. Ten na význam 

adekvátního zrcadlení v raném stadiu vývoje poukázal již v 70. letech minulého století 

(Winnicott, 2018). Winnicot je představitelem tzv. „britské independent“ či „middle 

group“, jejíž zástupci předpokládají, že vztahy s okolím jsou od začátku determinujícím 

činitelem podporujícím zdárný psychický vývoj (na rozdíl od původní představy významu 

uspokojování vrozených pudových potřeb). Winnicott (2018) se soustředí se na pozorování 

raných interakcí mezi matkou a dítětem, kde nedostatek nebo absence tzv. podpůrného 

prostředí (holding environment) se stává možným prekurzorem psychických obtíží 

pacientů v dospělém životě.  

Winnicott (2018) ve své práci identifikoval zrcadlící roli matky, ve které její výraz 

obličeje odráží emoce dítěte, čímž podporuje emoční vývoj. Napsal: „Matka se dívá na dítě 

a to, jak vypadá, souvisí s tím, co sama vidí“ (str. 154). Dítě v její tváři tedy vidí sebe 

samo. To má jisté klinické dopady. V ideálním případě se dítě stává „diamantem“ v oku 

matky. Pokud však matka například dlouhodobě na dítě převážně zrcadlí její vlastní náladu 

nebo své rigidní obrany, v její tváři se neobjevují významy, které by tam měly být. Dítě 

neustále nedostává nazpět to, co dává. Dítě vyrůstá v nejistotě nepředvídatelného prostředí, 

které nese hrozbu chaosu. Matka se stává zrcadlem, „na“ které je možné se dívat, ale ne 

„do“ kterého je možné se dívat.  
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Pacienti, kteří přicházejí do terapie, si často jen přejí být viděni způsobem, který by 

jim dal pocit, že existují. Jsou to pacienti, kteří se cítí dezintergrovaní, depersonalizovaní, 

cítí, že nejsou viděni, že se dívají do zrcadel, jen aby si připomněli, že jsou „staří a 

oškliví“. Jsou tíženi pocitem, že musí neustále „nasazovat tvář“. Takoví pacienti zažívají 

neustále pocit, že „nejsou viděni“ takoví, jací jsou, v kterémkoliv okamžiku (Winnicott, 

2018).  

Volně můžeme uvést, že jisté zrcadlení se v analytické situaci u různých pacientů 

projevuje například ve formě přenosů, projekcí, projektivních identifikací a následného 

kontejnování ze strany analytika. Termín projektivní identifikace do psychoanalýzy 

zavedla Melanie Kleinová (1946). Pacient si zde promítá své nesnesitelné emoce a 

myšlenky „do“ terapeuta a terapeut se s těmito emocemi identifikuje a prožívá je jako své 

vlastní (Mitchell, 2014; Ogden, 1979). Úkolem analytika je nereagovat přenosově, nýbrž 

tyto nesnesitelné emoce tzv. kontejnovat – tedy přijmout a vrátit pacientovi tak, aby pro 

něho byly přijatelnější (Bion, 1962). Analytik zde poskytuje korektivní zkušenost takovým 

způsobem, že klientovi napravuje jeho nejistotu v tom, jak byl viděn ve tváři jeho rodiče. 

Analytik plní úkol zrcadla všimnout si a vyjádřit souhlas s tím, co vidí. Díky tomu může 

jedinec postupně dosáhnout integrace a existovat jako celek – ne v obraně proti úzkosti, ale 

jako vyjádření „já jsem“ (Winnicott, 2018).     

V 80. letech minulého století přišel Daniel Stern s radikální myšlenkou, že 

nemluvně nikdy není zcela nerozlišené (symbiotické) od matky (jak tvrdila M. Kleinová a 

její kolegové), ale že se již od počátku života aktivně zajímá o svět druhých (Beebe, 2014; 

Stern, 1977, 1985). Dítě se učí rozlišovat mezi sebou a druhými, učí se rozlišovat, že není 

s matkou totožné, zároveň s ní však stále zůstává jistým způsobem propojené. Děti již 

velmi brzy ví, jaké chování povede k žádoucí reakci ze strany jeho rodiče, jakou reakci 

rodič odzrcadlí. Ve zdravém vývoji se dítě i matka neustále snaží vymýšlet způsoby, jak se 

k sobě přiblížit (Stern, 1977, 1985; Winnicott, 2018). Můžeme si tedy klást spíše otázku, 

jakým způsobem se na druhé napojujeme, než jak se od druhých separujeme.  

Benjaminová (2016) vnímá psychický vývoj jako sled událostí vzájemného 

rozpoznání a připoutání. V okamžiku, kdy nastane vzájemné rozpoznání, se od matky 

jistým způsobem oddělujeme, zároveň s ní však zůstáváme spojeni (Benjamin, 2016). 

Zdůrazňuje význam interpersonální zkušenosti vzájemnosti. Ta se týká vzájemného 

emocionálního vyladění, vzájemného ovlivňování, afektivní vzájemnosti, sdílení stavu 
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mysli. Tyto zkušenosti označuje termínem vzájemné uznání a vnímá je jako nezbytné také 

v psychoanalytickém procesu. Nabádá nás k autentickému vcítění se do druhého, 

k možnosti druhého přijmout, schválit, tolerovat ho i ocenit, důvěrně se s ním seznámit, 

přijmout ho do vědomí. Nabádá k odstoupení od přísně intelektuálního přístupu založeného 

na roli terapeuta jako na nezúčastněném neutrálním pozorovateli, a naopak vstoupit do 

simultánní přítomnosti dvou žijících subjektů.  

Význam zrcadlení v psychoanalytickém procesu lze tedy shrnout Winnicottovým 

výrokem: „Když se dívám, jsem viděn, tedy jsem“ (2018, str. 157). Tradiční poznatky 

psychoanalýzy významu adekvátního zrcadlení podporují poznatky z výzkumů současných 

neurověd. Jejich mechanismus a význam krátce představíme v následující subkapitole.  

2.3 Zrcadlové neurony 
K rozšíření intersubjektivního pohledu v psychoanalýze přispělo objevení tzv. 

zrcadlových neuronů (mirror neurons) ve frontální a parietální části mozkové kůry, která 

se podílí na motorických dovednostech (Skorunka, v tisku). Jedná se o specifický typ 

vizuomotorických neuronů, který je aktivován na rozdíl od jiných motorických neuronů 

nejen při provádění, ale i při pozorování provádění určitého výkonu druhým.  

Tento typ neuronů byl objeven v 90. letech skupinou italských neurovědců, kteří 

studovali fungování mozků primátů rodu makak (Rizzolati & Craighero, 2004). Tito 

výzkumníci implantovali primátům elektrody, které monitorovaly aktivitu jednotlivých 

neuronů při konzumaci potravy. Tyto elektrody se aktivovaly nejen ve chvíli, kdy potravu 

konzumoval sám primát, ale i jiný příslušník jeho rodu, a dokonce i když ji konzumoval 

člověk. Tento a podobný typ experimentů vedl k dalším studiím prováděných u lidí, které 

vykazovaly podobné výsledky (Siegel, 2012). Předpokládá se, že oblasti mozku, ve 

kterých jsou tyto vizuomotorické neurony aktivovány, jsou spojeny s napodobováním, 

porozuměním, sociální interakcí a mohou hrát také významnou roli při utváření jazyka, a 

to prostřednictvím tzv. ztělesněné simulace (embodied simulation) (Skorunka, v tisku). 

Gallese a Goldman (1998) navrhují, že tento typ neuronů souvisí s kognitivními, 

poznávacími, emočními a volními procesy, které napomáhají utváření teorie mysli daného 

jedince, jeho schopnosti podívat se na svět pohledem toho druhého, vcítit se do jeho 

prožívání. Do určité míry tedy mohou hrát důležitou roli v rozvoji empatie a socializaci 

jedince.  
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Skorunka (v tisku) uvádí, že pozorování chování novorozeňat vedlo k úvaze, že tyto 

neurony se začínají utvářet již v prenatálním stadiu vývoje. Lidský jedinec by tedy mohl 

být jaksi predisponován k intersubjektivitě, tedy schopnosti rozumět druhým, jejich 

intencím, fantaziím, emocím, jejich prožívání apod. a rozumět také sám sobě v těchto 

interakcích. Tuto predispozici ovlivňuje nejen genetická výbava, ale může být do značné 

míry ovlivněna (jak pozitivně, tak také negativně) zkušenostmi pramenícími zejména 

z raných období, ale i pozdějších období vývoje (Crittenden et al., 2014). Takové poznatky 

nás přivádí k domněnce, že kojenec je schopný a touží navazovat vztahy s druhými již od 

narození a tato schopnost se neustále vyvíjí.  

Poznatky ze studií zrcadlových neuronů mají v psychoanalýze své klinické 

implikace. Jedincovo self zde již nevystupuje jako monolitní subjekt řízený svými 

pudovými pohnutkami, jak ho vnímal Freud, nýbrž se z něj stává self aktivně usilující o 

druhé self (Benjamin, 2016; Ehrenberg, 2014; Sletvold, 2014).  
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3. Konceptualizace změny v procesu psychoterapie 
Konceptualizace změny v psychoterapii je pravděpodobně stejně obtížná jako 

konceptualizace psychoterapie samotné. V současnosti známe přes 400 různých 

terapeutických přístupů (Kazdin & Bass, 1989), kdy mnohé z těchto přístupů kladou důraz 

na tak rozdílné aspekty v porozumění svým klientů, že je mnohdy takřka nemožné nalézt 

společné východisko (Wallerstein, 1988). Rozdílní klienti mohou profitovat z rozdílných 

terapeutických přístupů a v závislosti na jejich klinické anamnéze se taktéž liší výsledná 

změna, o kterou usilují. Není proto jednoduché definovat, k jaké změně v procesu terapie 

přesně dochází (např. Beutler & Harwood, 2000; McWilliams, 2015). Problém je i 

v samotných diagnostických manuálech, MKN (mezinárodní klasifikace nemocí) či DSM 

(diagnostický a statistický manuál duševních poruch). Ty dosud postrádají samotné 

vymezení duševního zdraví nebo emoční spokojenosti, proto je velmi obtížné nalézt 

univerzální definici stavu, jehož chceme docílit (McWilliams, 2015).  

Stern (2004a) vnímá terapii jako proces, na jehož začátku terapeut ani klient neví, 

jakou nabude konečnou podobu. Navzdory nejlepším plánům ani jedna zúčastněná strana 

předem neví, kam směřuje ani jak se tam dostane. Většina změn v životě podle něho 

probíhá relativně náhle a dochází k nim kvalitativními skoky. Změny ve vývoji jedince, 

stejně tak instituce, vztahu či emocionální atmosféry probíhají převážně diskontinuálně. 

Tato realita nás nutí zvážit časový rámec zkušeností, během kterých se proměňuje 

trajektorie změny. Podle Sterna (2004a) psychická změna probíhá v tzv. kritických 

momentech změny (critical moment of change).  

3.1 Mentalizace v procesu změny 
McWilliamsová (2015) uvádí, že v procesu psychoterapie terapeuti napomáhají 

klientům dosáhnout změny nejen na úrovni problematického chování a zatěžujících 

psychických stavů, ale také ve schopnosti přijmout sami sebe i přes svá omezení a pocítit 

zlepšení v následujících oblastech: „celková odolnost, pocit schopnosti ovlivňovat věci ve 

svém životě, snášet širokou škálu myšlenek a pocitů, pocit vlastní trvalosti v čase, 

realistická sebeúcta, schopnost mít důvěrné vztahy, vnímavost k morálním otázkám, 

uvědomování si druhých lidí s jejich samostatnou, oddělenou subjektivitou“ (str. 26). 

Problémem těchto témat však zůstává, že klienti je jen zřídka mají zvědoměné v celé jejich 

šíři a často se pouze chtějí cítit lépe. Mnohdy si stěžují na některé symptomy svého 

onemocnění, avšak jejich obtíže jsou často daleko hlubší povahy, které nemají 
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mentalizované (např. malé dítě řekne, „bolí mě bříško“, ale ve skutečnosti se může 

například bát). Takoví lidé zůstávají v somatické rovině, stěžují si na bolest, ale 

nepřevedou ji do psychické roviny. Adekvátní schopnost mentalizace se nevztahuje pouze 

na vědomí tělesných prožitků ve vztahu k těm psychickým. Naopak, mentalizace je velmi 

komplexní proces, kterým si vysvětlujeme implicitním či explicitním způsobem svůj 

vnitřní psychický svět (naše fantazie, prožitky, myšlenky, sny, ale i obavy, úzkostné 

pocity, a mnoho dalšího) a také, jak si vysvětlujeme svět kolem nás, zejména ve vztahu 

s druhými lidmi. Mentalizace je tedy schopnost přisuzovat význam duševním stavům a 

určitým způsobem jim rozumět (Allen et al., 2008; Fonagy, 2018). 

Vavrda (2005) uvádí, že obecně této schopnosti můžeme rozumět jako schopnosti 

„nakládat se svými vnitřními stavy na psychické úrovni, regulovat, formovat a vymezovat 

vztahy, jejich hranice a průběh v intersubjektivní rovině“ (str. 73). Zdravé psychologické 

fungování osobnosti předpokládá existenci duševního prostoru, ve kterém se udržuje 

zdravé napětí mezi subjektivním (reprezentacemi, myšlenkami) a objektivním (myšlenky, 

které se vztahují k realitě, ale nejsou realita), případně subjektivitou druhého. Jedinec, 

který má adekvátně rozvinutou schopnost mentalizace, dokáže přemýšlet o svých pocitech, 

o svých myšlenkách a dokáže je rozlišit od subjektivity druhého. Dokáže věnovat 

pozornost svým duševním stavům, vcítit se do duševních stavů druhých, a to ve spojení s 

implicitním či explicitním vědomím toho, že tyto duševní stavy jsou reprezentacemi jedné 

z mnoha možných perspektiv (Allen et al., 2008). Takový jedinec dokáže regulovat své 

emoce a podívat se na sebe z perspektivy druhého.  

Jedinec s narušenou schopností mentalizovat si mentální stavy své či druhých 

vysvětluje méně přiléhavým způsobem. Může mít obtíže rozpoznat, jakou emoci právě 

prožívá, a ta se může následně projevovat například v tělesné rovině – třesem, únavou nebo 

naopak zrychleným psychomotorickým tempem či jinými projevy. Tyto projevy si však 

jedinec neuvědomuje v závislosti na jeho aktuálních emočních prožitcích a řeší je tedy na 

úrovni těla, spíše než na úrovni psychiky. Tato zhoršená schopnost rozumět sobě samému 

také ovlivňuje to, jak rozumíme druhým. V klinické populaci se objevuje nižší kapacita pro 

koordinování mentálních reprezentací a reality. U poruch osobnosti a stejně tak u 

psychotických klientů kolísá nebo se ztrácí schopnost udržovat odstup od toho, co jedinec 

prožívá, a pochopit, že druzí mají různé důvody pro své chování. Narušuje se zde 

schopnost koordinovat vzájemnost. Pokud si to přiblížíme na příkladu, jedinci se 

symptomatologií histrionské poruchy osobnosti častěji podléhají svým afektům a mohou 
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mít pocit, že druzí k nim mají blíž, než tomu je doopravdy, mohou sexuálně přehrávat, aniž 

by si byli vědomi toho, že to dělají, paranoidní pacienti podléhají pocitům, že je druzí 

využívají či pronásledují, v hraniční symptomatologii se druzí rozpadají na poškozující a 

idealizované (a to i v rámci téhož objektu). Za určitých okolností schopni mentalizovat 

jsou, ale pod vlivem afektu tato schopnost selhává a může vést až k psychotickým 

dekompenzacím (Fonagy, 2018). K témuž může docházet taktéž u psychotických pacientů, 

kterým schopnost mentalizovat neselhává pod vlivem afektu, ale v důsledku narušení 

schopnosti testování reality.   

V terminologii D. Winnicotta (2018), dochází v deficitní schopnosti mentalizovat 

k poruše tzv. třetího prostoru, pro jehož zdárné uchopení je zásadní období raného dětství. 

Podle Winnicotta (2018) se vztah k realitě, k objektu, vystavuje v závislosti na péči a 

vyladěnosti na dítě ze strany dostatečně dobré (good enough) matky. Dítě, které je nejprve 

ve fázi fantazie, není schopné rozlišit své fantazie od vnější reality. Ve chvíli, kdy dítě 

pociťuje například hlad, představí si pocit nasycení, a v tu chvíli pocit nasycení přijde. Je 

to matka, která ho nasytí, ale v tuto chvíli nabývá dítě dojmu, že svět, který mu matka 

přináší (pocit nasycení), samo stvořilo. Matka, která plní potřeby a fantazie dítěte, 

podporuje jeho iluzi omnipotence. Tyto úkony saturování potřeb dětského světa však matka 

neplní dokonale (pouze dostatečně dobře), a tak dítě zažívá prvotní frustraci, díky které 

poznává, že se setkává s něčím, co stojí nezávisle na něm. Z tohoto základu se podle 

Winnicotta (2018) postupně utváří vztahovost, vztah k realitě. Díky matce, která se 

postupně vzdaluje, zároveň však zůstává nablízku, dítě pomalu poznává, že svět je někdy 

uspokojující a někdy frustrující, ale stále bezpečný prostor, ve kterém zvládne žít. Toto 

poznání se postupně v životě dítěte začíná formovat v tzv. třetím prostoru (v prostoru mezi 

matkou a dítětem), ve kterém se vytváří koncept subjektivního a objektivního zároveň. 

Winnicott (2018) v tomto kontextu hovoří o významu přechodových objektů.  Přechodové 

objekty stojí na pomezí mezi vnitřní psychickou realitou dítěte a vnější realitou (matkou). 

Jedná se často o hmatatelné objekty (například cípy látky), které nejsou s matkou totožné, 

ale na symbolické rovině ji zastupují a činí tak zážitky dostatečně dobré péče dostupné i ve 

chvílích, kdy se matka vzdálí. 

Funkci přechodového objektu může plnit např. hračka, kterou dítě vnímá jako 

součást sebe, ale i dotek, popěvek, úkon, které má dítě plně pod kontrolou – je to 

subjektivní, je to součást jeho, ale zároveň to existuje ve vnější realitě. Takovým způsobem 

se časem vytváří myšlenky, které jsou subjektivní, ale zároveň se vztahují k vnější realitě. 
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V přechodovém prostoru se utváří kultura, představy o vztazích, zralost našeho myšlení 

(Winnicott, 2018).  

Pro zdárný vývoj mentalizace je klíčová kvalita attachmentu, jako vztahového 

prostředí poskytujícího matrici pro její vývoj (Target, 2005; Vavrda, 2005). Podle 

některých autorů (např. Bowlby, 1951, 1958; Fonagy, 2018; Matějček, & Langmeier, 

2011; Schore, 2003; Target, 2005) mohou nezdravé, ambivalentní zkušenosti a vztahy 

v minulosti, a to zejména z raných fází života daného jedince, vést ke snížené schopnosti 

navazování vztahů s druhými, neschopnosti citů a péče o druhé, zhoršené komunikaci 

apod. Tyto obtíže mohou být manifestovány v podobě pocitů osamělosti, úzkosti, různými 

psychosomatickými obtížemi, pocity prázdnoty či beznaděje, kumulované frustrace. Vztah 

s terapeutem tedy může fungovat jako jakási korektivní zkušenost, kde jsou tyto nefunkční 

implicitní vzorce postupně nahrazovány zdravějšími způsoby vazby. Implicitně se tedy 

nabízí, že psychická změna se poté může objevit nejprve na kvalitě vzájemného vztahu 

s terapeutem a dále být integrována do vztahových vzorců s druhými. Jedním z cílů 

psychoterapie je tedy rozvinutí schopnosti mentalizovat. 

3.2 Posuzování změny z kvalitativního a kvantitativního hlediska 
Pokud se přesuneme k samotným způsobům, jak psychickou změnu v procesu 

psychoterapie exaktně uchopit, můžeme ji posuzovat z kvalitativního a kvantitativního 

hlediska (Sandell et al., 2019). Kvantitativní přístup využívá řadu nástrojů k posuzování 

změny. Patří mezi ně především dotazníky či inventáře měření účinku psychoterapie 

metodologicky vystavené na sebeposuzovacích škálách, např. Dotazník životní 

spokojenosti (DŽS), Dotazník kvality života Světové zdravotnické organizace 

(WHOQOL), Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM), 

Short Form 36 (SF-36); inventáře zaměřené na přítomnost specifických symptomů 

typických pro určité duševní onemocnění, např. Beckův inventář úzkosti (BAI), Beckův 

inventář deprese pro dospělé (BDI-II), Zungova sebeposuzovací stupnice deprese (SDS); a 

vícedimenzionální škály ověřující širší psychopatologický profil, např. (Symptom 

Checklist 90 (SCL‑90), Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) (Sandell 

et al., 2019; Timuľák, 2005).  

Oba tyto přístupy mají své benefity, stejně jako své limity. Kvantitativní přístup 

nabízí například relativní nenáročnost a časovou úspornost. Je výhodný také, pokud se 

snažíme porovnat závažnost psychických obtíží jedinců mezi sebou nebo u téhož jedince 
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v různou dobu (například před zahájením terapie a po jejím ukončení). Výsledný skór 

umožňuje stanovit normy pro zdravou a klinickou populaci. Umožňuje také postihnout 

velikost změny, k níž dochází mezi jednotlivými měřeními (Sandell et al. 2019). Problém 

v tomto typu měření však může být právě ve změně, ke které u jedince došlo, a tedy že má 

dále jiný náhled na své duševní onemocnění (Zatloukal, 2012). To znamená, že u klienta 

mohlo dojít k odlišnému vnímání jeho vnitřních procesů, a tedy i jeho následnému 

hodnocení. Dochází zde k jistému kvalitativnímu posunu, který komplikuje porovnávání 

výsledků měření (Sandell et al. 2019). Další komplikací je skutečnost, že kvantitativní 

přístup k posuzování změny nezahrnuje komplexní problematiku daného problému, která 

pro jedince může být relevantní.   

Psychická změna je na úrovni jedince vždy subjektivním prožitkem. U každého 

jedince nabývá odlišných fenomenologických významů, které jsou v každé životní situaci 

odlišné. Sandell a Wilczek (2016) uvádí, že se jedná především o komplexní konfiguraci 

intrapsychických fenoménů projevující se v rovině prožívání, spíše než o úbytek nebo 

naopak nárůst určité charakteristiky.  

Sandell s kolegy (2019) proto připouští, že chceme-li psychickou změnu zachytit, 

nabízí nám kvalitativní přístup proti kvantitativnímu určité výhody. Pokud necháme 

klientovi volné působení v reflexi jeho změny, může odpovědět komplexnějším způsobem, 

než pokud stanovíme předem definovaná kritéria (Rodgers & Elliott, 2015). 

Kvantifikování procesu psychoterapie vždy přináší jistá úskalí v přehlédnutí určitých 

intervenujících proměnných a omezuje sledování významů, jak je vnímá sám klient. 

Uvedeno na příkladu, klient v dotazníkové metodě může odpovědět, že má problémy 

například se spánkem, ale dále se nedozvídáme, co konkrétně to pro něho znamená. Jistou 

nevýhodou kvalitativního přístupu je to, že znesnadňuje porovnávání klientů mezi sebou, 

nicméně proti tomu nabízí lepší porozumění klientových obtíží terapeutovi, stejně tak jako 

samotnému klientovi (Hill et al., 2013). 

Roubal a jeho kolegové (2018) poukazují na význam kvalitativního rozhovoru pro 

zachycení významných momentů v terapii, jejich možnosti integrace do běžného života 

klienta. Kvalitativní rozhovor umožňuje postihnout vybrané aspekty terapeutického vztahu 

a porozumět výsledkům terapie, které se mohou jevit i jako protichůdné.  

Tak jako kvantitativní přístup v posuzování změny, má i kvalitativní přístup svá 

omezení. Naráží zde jak na časovou náročnost, tak i na schopnost klienta reflektovat jeho 
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vlastní prožívání, a tím pádem i prožitou změnu. Obsah rozhovoru také nekoriguje 

samotný klient, ale vynořuje se v závislosti na typu pokládaných otázek. Je zde tedy na 

místě zvážit citlivost tazatele a jeho schopnost pokládat doplňující dotazy (Sandell et al., 

2019). Dále se v kvalitativním přístupu objevuje etická otázka získání a zpracování 

získaných dat, která mohou být pro jejich hlubší propracovanost citlivější než výstupy 

z kvantitativního šetření (Rodgers & Elliott, 2015).  

Samozřejmě můžeme také uvažovat o jistých limitech kvalitativního přístupu 

v souvislosti s objevujícím se přenosem a protipřenosem, sympatiemi a antipatiemi mezi 

tazatelem a dotazovaným, které ovlivňují vzájemné vyladění se na výzkumnou situaci, 

ochotu dotazovaného se svěřovat a ochotu nebo schopnost tazatele naslouchat. Pokud 

z nějakého důvodu necítí dotazovaný k tazateli důvěru, je možné, že neposkytne tak 

otevřenou a komplexní odpověď z důvodu působení svých obran (Sandell et al., 2019). 

Kvalitativní i kvantitativní šetření mají tedy určité své limity, jejichž výčet je zde spíše 

ilustrativní; dále se jimi budeme zabývat v diskusi této práce. Můžeme uvažovat nad tím, 

že vhodným způsobem pro posuzování psychické změny v procesu psychoterapie (ostatně 

i jiných fenoménů) je tyto dva přístupy integrovat a čerpat tak cenné poznatky z obou 

přístupů.  

Některé oblasti změny popisuje Sandell se svými kolegy (2019), v manuálu 

k metodě Posouzení změn po ukončení psychoterapie (CHAP). V tomto nástroji posuzují 

změnu ve čtyřech dimenzích: rovina změny symptomů, adaptační kapacita, náhled a 

nevyřešený základní konflikt. Tento nástroj umožňuje, mimo jiné, sledovat také tzv. 

konfigurační změnu (configuration change), tedy změnu na úrovni schopnosti mentalizace, 

o které jsme hovořili výše.  

Jistě existují i další nástroje posuzování změny, např. Client Change Interview 

(CCI) nebo Narrative Assessment Interview (NAI) (Sandell et al., 2019), ale těmi se 

nebudeme v tomto textu dále zabývat. K posuzování změny v naší následné výzkumné 

části se přikláníme k využití katamnestického kvalitativního posuzování změny pohledem 

analytika. Naším cílem není porovnávat jednotlivé klienty či analytiky mezi sebou, ale 

prozkoumat, zda se v průběhu terapie objevují na straně analytika určité specifické 

fenomény, které představíme v dalším textu. 

Zkoumání psychické změny je v psychoanalýze stále aktuální. Psychoanalytický 

proces přímo ovlivňuje znalost toho, zda u konkrétního jedince dochází k nějakým 
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změnám, jaké nabývají tyto změny kvality, jak dále ovlivňují psychoanalytický proces, co 

napomáhá utváření těchto změn a co jim naopak může stát v cestě. Psychoanalytici 

k posuzování změny využívají svou intuici, zkušenost, svůj klinický odhad nebo 

systematické klinické nástroje. Poznání, zda u klienta dochází k psychické změně nebo 

dochází ke stagnaci, může poskytovat zpětnou vazbu, případně vést ke vhodnému upravení 

psychoanalytického přístupu. Napomáhá také k lepšímu porozumění, jak může psychická 

změna probíhat za různých podmínek (Sandell et al., 2019). 

Obecně v našem textu nahlížíme na problematiku psychické změny prizmatem 

vycházejícím z teorie dynamických systémů. Zajímají nás nejen explicitní, ale také 

implicitní procesy probíhající mezi partnery ve vztahu a jejich následné změny (tzn. změny 

na úrovni konfliktních introjektů). V této souvislosti tedy uvažujeme o změně ve dvou 

rovinách: v rovině explicitní (související s deklarativními, vědomě verbálními procesy) a 

v rovině implicitní (neboli procedurální, vztahové) (Clyman, 1991; Lyons-Ruth, 1999). 
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4. Význam implicitní a explicitní paměti v utváření vztahových vzorců 
„Pokud si nic nepamatujeme, nemůžeme mít žádný pocit vlastního Já.“ – Robert 

Schweitzer 

Problematika paměti je historicky jedním z ústředních témat psychoanalytické 

teorie (Vavrda, 2005). V následujícím textu na vybrané mechanismy paměťových struktur 

nahlédneme pohledem současných kognitivních a neuropsychologických výzkumů 

mentálních reprezentací, jejichž integrace s poznatky relační psychoanalýzy nabízí hlubší 

pochopení dynamických mechanismů nevědomí. Zajímají nás psychologická specifika 

konsolidace dlouhodobé paměti, která souvisejí s utvářením narativní autobiografické 

schopnosti, a především nás zajímá, jaký mají paměťové reprezentace dopad na formování 

lidského chování, a to zejména v implicitní a explicitní vztahové rovině. Tyto pojmy 

vysvětlíme dále v textu. 

Současné psychoanalytické poznatky se obecně shodují v přístupu k paměti jako 

k duálnímu systému, složenému ze dvou relativně nezávislých, funkčně a anatomicky 

odlišných struktur, které se však neustále ovlivňují (Davis, 2001; Fonagy, 1998; Siegel, 

1999; Schore, 2011). Na jedné straně je paměť úzce svázána s tím, co si subjektivně 

pamatujeme, co jsme schopni si v podobě vzpomínek vybavit (a také zapomenout), co 

nabývá kvality vstupující do vědomí a může být verbalizované. Tato paměť je označována 

jako explicitní (též deklarativní) (Davis, 2001; Siegel, 1999; Stern, 2004a,b) a dále o ní 

pojednáme v samostatné kapitole. Na druhé straně však do značné míry naše aktuální či 

budoucí fungování ovlivňují také zážitky, které bezprostředně přístupné našemu vědomí 

nejsou. Takové zážitky mohou být ty, které nabyly vědomých verbálních obsahů, ale 

například v důsledku obran byly z vědomí vytěsněny (např. zážitek prožitého traumatu) 

(Vavrda, 2005). Takové zážitky mohou v procesu psychoanalýzy vstoupit do vědomí a stát 

se tedy explicitními. Ovlivňují nás však i zážitky, které přístupné našemu vědomí nejsou a 

ani být nemohou. Jedná se o zážitky z tzv. preverbálního stadia vývoje, které formovaly 

vnímání reality, jež nás obklopuje, včetně toho, jak vnímáme sami sebe, potažmo druhé 

(Siegel, 1999). Zážitky z preverbálního stadia vývoje se konsolidují v tzv. implicitní 

paměti, které je taktéž věnovaná samostatná subkapitola.   

V širší definici paměti umožňuje porozumění paměťovým strukturám pochopit, 

jakým způsobem naše minulé zkušenosti ovlivňují další běh našeho života (Siegel, 1999). 
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Ferenczi (2014) říká, že paměť je „uchování paměťové stopy za účelem budoucího 

použití“ (str. 186).  

Paměť je plastická, neustále se proměňující entita. Naše zkušenosti jsou 

transformovány v průběhu ukládání a následné reprodukování vzpomínek je ovlivněno 

aktuálním kontextem, v němž reprodukování probíhá (Davis 2001; Stern, 2004b). Můžeme 

zmínit určité neurobiologické konotace. Některé zkušenosti, často aniž by procházely naší 

vědomou kontrolou, se bezprostředně zapisují do naší nervové soustavy (Schore, 2003). 

Pro utváření základních paměťových struktur je klíčová senzitivní perioda raného dětství, 

která úzce souvisí s implicitní rovinou paměti. U dětí, jejichž rané dětství bylo prostoupeno 

negativními až traumatizujícími zážitky ve vztahu s primárním pečovatelem a vyústilo tak 

například v dezorganizovaný typ vazby, případně attachmentový vztah nemohl vzniknout 

(například u dětí odložených do ústavní péče), se objevují různé neurobiologické důsledky 

v narušeném zrání orbitofrontálního kortexu a temporolimbických struktur (Schore, 2003). 

U těchto dětí je pozorována vyšší hladina stresových hormonů, nižší odolnost vůči stresu, 

nižší frustrační tolerance, nižší schopnost empatie, zhoršená schopnost sebeovládání a další 

(např. Hanson et al., 2010; Helmeke et al., 2009; Schore, 2003). Prvotní zkušenosti vytváří 

základní paměťový vzorec, tzv. engram, který zvyšuje pravděpodobnost, že bude 

v budoucnosti opět aktivován. Období raného vývoje je tedy stěžejní pro utváření 

základních paměťových struktur, které dále ovlivňují, jak bude člověk vstupovat do dalších 

situací (Vavrda, 2005). Pokud jedinec nevyrůstá v dostatečně dobrém prostředí 

(Winnicott, 2018), příslušné neurobiologické struktury zůstanou atrofované, případně se 

rozvinou maladaptivním způsobem, a jedinec do dalších fází svého života vstupuje 

s množstvím emocionálních, kognitivních a sociálních deficitů. Vztahy s lidmi, kteří o nás 

pečovali v raném věku, se nesmazatelně zapisují do našeho sebepojetí a do našich 

současných vztahových vzorců. V psychoanalytickém vztahu se tyto zkušenosti tradičně 

objevují ve formě přenosu a protipřenosu (Vavrda, 2005).    

Jedním z omylů, ke kterým dochází při operacionalizaci konceptu paměti, je idea, 

že vzpomínka, kterou máme uchovanou (třebaže nepřesně), je v průběhu času neměnná a 

kdykoliv si ji můžeme vybavit stejně jako jindy (Stern, 2004b; Vavrda, 2005). Nicméně i 

v případě, že opomeneme proces zapomínání, paměť není statická, nýbrž 

znovu-konstruovaná entita, do značné míry determinovaná aktuálním kontextem, ve 

kterém vybavování probíhá (Vavrda, 2005). Aktuální kontext zásadním způsobem 

ovlivňuje, jaká část vzpomínky nebo, chceme-li, paměťového engramu, je nejvíce posílena, 
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jaké další údaje jsou přidány apod. V důsledku toho se může původní záznam vzpomínky 

v průběhu času velice měnit. Samotné jádro vzpomínky bývá vůči změně nejvíce odolné, 

zatímco okrajové detaily jsou proměně nejnáchylnější (Vavrda, 2005). Už jen samotná 

přítomnost terapeuta může mít značný vliv na to, co je vybavováno a jakým způsobem je 

vzpomínka dále transformována (Fonagy, 1999).  

Jak jsme zmínili, vycházíme z konceptualizace paměti ve dvou rovinách – 

explicitní (nebo též deklarativní) a implicitní (nebo též procedurální). Tyto typy paměti 

zapojují odlišné neuroanatomické struktury a konsolidují odlišné druhy informací (Siegel, 

1999). V následujících subkapitolách přiblížíme jejich psychologické aspekty. 

4.1 Implicitní paměť 
Koncept implicitní paměti je pojmem vycházejícím z výzkumů kognitivní 

psychologie (Davis, 2001). Běžně je spojován s aktivitami, které nemusí nutně procházet 

skrze naši vědomou kontrolu a zahrnuje naše naučené pohybové (například jízdu na kole, 

plavání, zavazování tkaniček, a další), mentální a relační (vztahové) dovednosti (Fonagy, 

1998; Stern et al., 1998). Můžeme se také setkat s označením procedurální či 

nedeklarativní paměť (Davis, 2001). Tento typ paměti je do značné míry zodpovědný za 

utváření složitých a sofistikovaných reprezentací interpersonálního světa, které mají 

zásadní dopad na mezilidské zkušenosti a chování (Fonagy, 1998).  

Porozumění implicitní paměti je klíčové pro utváření vztahové změny 

v psychoanalýze. Klasické teorie se věnovaly především oblasti explicitní paměti – tedy 

tomu, co je schopný jedinec reprodukovat ze vzpomínek (vědomé a předvědomé obsahy a 

dále oblasti nevědomí, které podle Freuda získaly v minulosti verbální katexi, ale byly 

vytěsněny či popřeny) (Vavrda, 2005). Pokud se v analýze proměňovaly implicitní 

struktury, dělo se tak především nevědomě, mimoděk. Jemnosti a složitosti vztahu mezi 

implicitní a explicitní strukturou si můžeme povšimnout již v díle Sigmunda Freuda 

(Rowan, 2000). Všiml si, že v analytickém procesu dochází k tzv. odehrávání4 (resp. 

opakování) v podobě přenosu. Freud věřil, že se skrze opakování odehrává tatáž paměťová 

stopa, a tak se se svými pacienty snažil pátrat po vzpomínkách, protože tehdy ještě 

nerozpoznal, že vzpomínání v tomto případě není možné, neboť implicitní struktury 

postrádají verbální uchopení (Rowan, 2000; Vavrda, 2005). Pro vybavování informací 

                                                 
4 V psychoanalytické literatuře se můžeme setkat s pojmy enactment, agování či acting-out/acting-in (např. 
McWilliams, 2015; Rowan, 2000) 
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z implicitní paměti je příznačné, že postrádají prožitek „já si vzpomínám“ a tradiční 

metoda interpretací minulého zde tedy selhává (Vavrda, 2005). Lacan (1985) v souvislosti 

s odehráváním uvádí, že pokud existuje něco, čemu se říká nevědomí, znamená to, že 

člověk nemusí vědět, co dělá, aby to udělal, a aby to mohl udělat, zatímco dobře ví, co 

dělá.  

V implicitní paměti se nevědomě ukládají naše zkušenosti bytí s druhými, které 

dále ovlivňují to, co děláme, jak věci prožíváme, jak se chováme, a zejména ke komu a 

jakým způsobem se vztahujeme (Siegel, 1999; Stern et al., 1998). To je jeden z důvodů, 

proč někteří autoři (např. Fenichel, 1941; Ferenczi & Rank, 1924; Mitchell, 1993; Stern et 

al., 1998) uvádějí, že pro dosažení psychické změny v analytickém procesu je zapotřebí 

něco víc než interpretace ve smyslu zvědomění nevědomého. Něco víc se podle těchto 

autorů objevuje v interakčním intersubjektivním prostoru mezi analytikem a klientem a 

pomáhá reorganizovat celé procedurální vědění. Člověk se rodí do vztahu a ve vztahu 

může být přetvářen. Vymětal (1994) uvádí, že pouze „prostřednictvím vztahů se člověk 

stává a je skutečně lidskou bytostí“ (str. 69). V situaci odehrávání tedy nemůžeme 

interpretovat uložené vzpomínky, můžeme však verbalizovat aktuální aktivaci procedurální 

složky, která se v situaci odehrávání objevuje mezi analytikem a klientem. Aron (2006) 

píše: „Léčba mluvením se mění v léčbu prostřednictvím jednání, interakce a odehrání, kde 

se odehrává to, o čem se mluví, a musí se mluvit o tom, co se odehrává“ (str. 241). 

Samotné sdílení aktuálního prožívání, třebaže nepříjemného, je silným implicitním 

zážitkem (Vavrda, 2005).  

Aktuální studie naznačují, že implicitní struktury paměti jsou funkční již od 

počátku života jedince a zůstávají k dispozici po celý život (Bruschweiler-Stern et al., 

2007; Davis, 2001; Siegel, 1999; Stern et al., 1998). Novorozenec od počátku života 

registruje, co se kolem něho děje. Děti staré několik týdnů či měsíců jsou schopné ukládat 

do paměti mnohé ve formě behaviorálních nebo emočních odpovědí – otáčejí například 

hlavičkou za akustickým, vizuálním nebo taktilním podnětem, který byl spojený 

s příjemnou stimulací, nebo se naopak vyhýbají podnětům, které byly spojené se strachem 

nebo hrozbou a v budoucnu se znovu objeví (Siegel, 1999). Pokud si vypůjčíme 

behaviorální terminologii, hovoříme v tomto případě o termínech operantního a 

instrumentálního podmiňování. Takové příklady jsou součástí implicitní paměti, ale 

nechceme ji redukovat na pouhé naučené děje stimul–odpověď. Implicitní paměť sdružuje 

mnohem více než naučené reakce na příjemné nebo nepříjemné podněty. Úzce souvisí 
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s utvářením komplexních vztahových vzorců, introjikovaných charakteristik péče, 

vyjádření náklonosti, blízkosti i vzdálenosti (Stern et al., 1998).  

Na neurobiologické úrovni dochází v implicitních strukturách k aktivaci těch částí 

nervové soustavy, jež nevyžadují vědomé zpracování a jsou funkční již od narození. 

Zahrnují korové a podkorové oblasti limbického systému, bazální ganglia, motorický a 

percepční kortex (Siegel, 1999; Vavrda, 2005). Jedná se o aktivitu neuronové části 

mozkové kůry, která zpracovává vizuální, akustické nebo kinestetické informace. Je tedy 

složena z informací přicházejících skrze smyslové vjemy. Na rozdíl od explicitní paměti 

nemá implicitní paměť obsah v podobě konkrétních verbalizovatelných vzpomínek, ale 

konsoliduje se v podobě komplexních procedurálních struktur. Utváří jakousi obrazovou 

předlohu, podle které se dále zabarvuje, jak se chováme, jak anticipujeme chování 

druhých, jak vyhodnocujeme prožité situace a také jak reagujeme na situace, které teprve 

nastanou. Očekávání a odhady budoucích situací, které si utváříme, se tedy do značné míry 

odvíjejí od podoby našich nevědomých implicitních struktur. Implicitní struktury činí náš 

svět známým, což má v optimálním vývoji jedince jistý adaptivní význam (Siegel, 1999).  

Vzhledem ke skutečnosti, že implicitní paměť je především dynamicky nevědomá, 

nemusí nezbytně procházet vědomou kontrolou zaměřené pozornosti. Tato skutečnost 

umožňuje implicitní paměti zaznamenávat velice široké a komplexní spektrum informací. 

Patrně nejvýznamnější oblastí, kde se tyto atributy implicitní paměti uplatňují, je oblast 

interpersonálních vztahů (Vavrda, 2005). Zrání implicitních struktur velmi úzce souvisí 

s teorií attachmentu. Kvalita citové vazby k primárnímu pečovateli nám již v rané fázi 

našeho vývoje implicitně utváří základní představu o tom, jak vztahy vypadají, co v nich 

můžeme očekávat jak od sebe, tak od druhých, jak se v nich můžeme chovat, a tato 

představa výrazným způsobem ovlivňuje podobu našich vztahů v dospělém životě. Stern a 

kolegové (1998) v této souvislosti mluví o tzv. implicitní vztahové znalosti (implicit 

realtional knowing), která obsahuje způsoby, „jak být s druhými“ – od přilákání pozornosti 

a navázání kontaktu po komunikační strategie, řešení krizí a konfliktů a dalších podob 

dyadických výměn.  Ačkoliv se implicitní paměť utváří primárně v raném stadiu vývoje, je 

neustále proměnlivá a tvárná. To jistým způsobem vysvětluje, proč můžeme k různým 

lidem navazovat různé typy vztahů podle toho, jaký model implicitní vztahové znalosti se 

osloví (Vavrda, 2005).  
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Yovell (2005, str. 371) píše: „První dojmy, především vzpomínky na vztahy k 

ostatním členům rodiny, se ukládají na obzvláště chráněném místě v mozku, kam jsou 

takřka nesmazatelně zapsány. Kromě toho většinou uhnízdily v procedurální paměti, proto 

si zpravidla nejsme vědomi toho, že teď upadáme do minulých vzorců chování.“ Mozek 

neustále přizpůsobuje současné smyslové vjemy přijímané zvenčí zkušenostem z 

minulosti. To do jisté míry vysvětluje, proč naše reakce ve vztazích často nejsou přiměřené 

tomu, co se v nich odehrává. Chování lidí z našeho okolí interpretujeme v rámci, který 

vymezily první osoby v našem životě. Přitom je lhostejné, zda nás podporovaly nebo 

ničily. Náš obraz současnosti je plný subjektivních zkreslení, která mají svůj původ v 

minulosti. Tyto jevy v psychoanalytickém procesu ožívají v podobě přenosu, o kterém 

jsme hovořili výše, a je to také jeden z důvodů, proč léčba trvá mnohdy tak dlouho.  

4.2 Explicitní paměť 
Explicitní paměť proti tomu lépe odpovídá našim představám o tom, co je to paměť 

(Vavrda, 2005). Vzpomínky v tomto systému mají kvalitu verbálního uchopení, a ačkoliv 

jejich vybavení může být z různých důvodů (například psychickým blokem v důsledku 

traumatu, organickými vlivy nebo formou amnézie) blokováno, bývají spojeny s prožitkem 

„já si vzpomínám“ (Vavrda, 2005). Explicitní funkce souvisí se zráním mediálního 

temporálního laloku a orbitofrontálního laloku (Siegel, 1999). Vzpomínky uložené 

v explicitní paměti se ukládají skrze zaměřenou pozornost. Explicitní paměť velmi úzce 

souvisí s rozvojem řeči a zráním hippocampu, který se výrazně vyvíjí ve druhém roce 

života (Vavrda, 2005). 

Explicitní paměť je úzce provázána s událostmi z naší osobní historie, z nichž si 

vytváříme svou narativní identitu. Jedná se o paměť deklarativní, která sdružuje naše 

epizodické a sémantické typy vzpomínek (Vavrda, 2005). Tento typ paměti umožňuje 

vytvoření obrazu o sobě, který můžeme záměrně vyvolat (Schore, 2011). Epizodická 

paměť zde vystupuje v oblasti vzpomínek na události, které se nám staly: „Vzpomínám si, 

že když mi bylo pět let, zapomněli mě rodiče v dětském koutku.“ Sémantická paměť se 

proti tomu zhušťuje do obecnějších výroků: „Nikdy jsem se necítil být milován.“ Podoba 

našich každodenních vztahových interakcí, stejně tak jako naše životní plány, se odvíjí od 

těchto představ, které o sobě máme. Nevracíme se reálně do minulosti, nýbrž reagujeme na 

takto utvořené paměťové záznamy, které se nám ukládají v podobě příběhu. Tento příběh 

pak ovlivňuje naše verbální i emoční reakce, ovlivňuje naše chování – dává naší představě 

o sobě narativní strukturu (Vavrda, 2005).   
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Skorunka (v tisku) například zdůrazňuje vliv verbálního uchopení, utváření 

narativní struktury, na procesy zdraví a nemoci. Píše: „Jazykové uchopení jakékoli 

zkušenosti, včetně té tělesné, spoluutváří naše prožívání, chápání příčiny a následně i naši 

reakci“ (v tisku). Dále uvádí: „Jak tělesné projevy popíšeme v jazyce, samozřejmě 

biologické procesy bezprostředně nezmění, ale ovlivní naše prožívání a chování, včetně 

toho, jaké formy pomoci vyhledáme a jaké cesty ke znovunabytí zdraví využijeme“ 

(Skorunka, v tisku). Von Schlippe (2001) uvádí, že popisy našich vzpomínek i aktuálního 

prožívání proměňují chápání toho, co jimi popisujeme. Tento fenomén můžeme uvést na 

příkladu z terapeutického prostředí. V rámci terapeutického působení dochází k reaktivaci 

vzpomínek a s aktivní participací terapeuta (například skrze interpretace) se mohou 

proměňovat v důsledku zdůraznění určitých aspektů dané situace, které klient dosud 

opomíjel nebo jejich význam devalvoval. Jedná se o změnu v oblasti afektivně-

kognitivního hodnocení vzpomínek. Tatáž situace, kterou pacient prožil nebo prožívá, 

může mít negativní, neutrální, či dokonce pozitivní náboj v závislosti na tom, jak jedinec 

danou zkušenost vyhodnotí. 

Můžeme poznamenat, že důležitou vlastností explicitní paměti je závislost 

vybavovaného na podmínkách, ve kterých vybavování probíhá – ať už na úrovni 

terapeutického settingu nebo aktuálního vyladění pacienta nebo analytika. V prostředí 

naplněném důvěrou a pocitem bezpečí se bude objevovat jiná kvalita vybavovaného než 

v prostředí plném nejistoty. Stejně tak aktuální psychický stav klienta bude ovlivňovat 

kvalitu vybavovaného materiálu. Například velmi depresivní jedinec bude pravděpodobně 

pod vlivem svého negativního afektivního naladění vzpomínat na některý ze svých 

úspěchů nebo pozitivních zážitků s nižší subjektivní významností nebo pro něho bude 

obtížnější si tyto pozitivní zážitky vůbec vybavit (Vavrda, 2005).  

Implicitní a explicitní roviny paměti se neustále prolínají. Například v případě 

traumatického zážitku může být explicitní vzpomínka velmi slabá (v důsledku působení 

stresu a následných obranných mechanismů), zatímco emoční vzpomínka může být 

celoživotně přítomná v implicitní podobě a emoční reakce může být v průběhu života 

spuštěna, aniž by si člověk byl vědomý toho, co bylo jejím spouštěčem. V takových 

případech je pak důležité integrovat vzpomínku v rámci psychických struktur, a to 

v takovém prostředí, které člověk vnímá jako bezpečné. Tím může být například 

terapeutické prostředí, které umožňuje modulaci afektu doprovázejícího vzpomínku, její 

doplnění, asociaci s jinými zážitky, porozumění tomu k čemu, jak a proč došlo. To 
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umožňuje uložení vzpomínky v nové podobě. Jak podotýká Ferenczi (2014), ke zpracování 

traumatické vzpomínky je nezbytný emocionální projev a přirozené a upřímné chování 

analytika. Píše, že při zachování čistě formálního analytického intelektuálního přístupu 

není schopen pacient takový zážitek uchopit a následně zpracovat. „Pacient se cítí dotčen 

chabým zájmem nebo naprostým nezájmem. Jelikož o nás nechce smýšlet špatně nebo na 

nás hledět s nelibostí, hledá příčinu takto slabých reakcí v sobě nebo v kvalitě materiálu, 

jenž nám sdělil“ (Ferenczi, 2014, str. 9). Podle Ferencziho (2014) tedy přirozené autentické 

a citlivé chování vytváří nejpříznivější ovzduší pro zpracování traumatických vzpomínek.  

Prolnutí implicitní a explicitní paměti se může vynořit i v jiných zážitcích, než je 

zážitek prožitého traumatu. V terapeutické situaci ji můžeme vnímat například na úrovni 

přenosu, ve kterém se vynořují implicitní modely, které následně ovlivňují, co se objeví. 

Přenosové fenomény jsou zrcadlem předchozích vztahových zkušeností klienta, které při 

jejich aktivování mohou ovlivnit, co vstoupí do vědomí klienta. Explicitní vzorce tedy 

vstupují do popředí skrze mentální filtry implicitní paměti (Vavrda, 2005). V narativní 

podobě si můžeme prolnutí implicitní a explicitní roviny představit skrze metaforu příběhu, 

kde obsahová, verbalizovaná složka je ze své podstaty explicitní. Shlukuje autobiografické 

a sémantické významy. Implicitní složka je však definována jistým obsahem skrytým mezi 

řádky. Ovlivňuje celou dějovou linku daného příběhu, určuje, které zápletky do příběhu 

vstoupí, jakým způsobem se zaznamenají, dále odvypráví a stejně tak kterým posluchačům 

bude příběh vyprávěn.  
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5. Momenty setkání jako součást procesu změny 
„Smyslem toho, proč ty lidi k nám přijdou a my tam na ně čekáme a strávíme spolu ten čas 

je, abychom se dokázali setkat, a v tom setkání se uvede do pohybu svět.“ – Účastník 

výzkumu 

Pokud hovoříme o změnách implicitních a explicitních paměťových struktur, 

přibližujeme se k množství stále neutichajících diskusí na téma, zda léčí interpretace nebo 

vztah (Ferenczi & Rank, 1924; Beebe & Lachmann, 1994; Ehrenberg, 2014; Fenichel, 

1941; Stern et al., 1998). Z povahy věci vyplývá, že explicitní rovina, která je spojena 

s verbálním uchopením, je provázaná s rovinou interpretací. Freud tvrdil, že psychická 

změna nastane odstraněním vytěsnění na základě náhledu získaného interpretací (Mitchell 

& Black, 1999). Pacientovy obtíže vznikají v důsledku vytěsněného konfliktu, a pokud na 

něj získá náhled, aspekty psychického života se stanou slučitelné a dojde k psychické 

změně. Již ve třicátých letech se však začaly objevovat kritické komentáře, že pouhá 

interpretace nestačí (např. Fenichel, 1941; Ferenczi & Rank, 1924). Jak vyplývá 

z výzkumů implicitní paměti, psychické obtíže nemusí být způsobeny pouze vytěsněným 

konfliktním obsahem, ale něčím, co ve vývoji jedince se stalo dříve, než se konfliktní 

obsah mohl utvořit. Psychické obtíže mohou být způsobeny něčím, co ovlivnilo to, jak 

rozumíme sobě samým a druhým v našem okolí. Jinými slovy, klasičtí psychoanalytici 

věřili, že zdrojem psychických obtíží je intrapsychický konflikt, který vzniká mezi dvěma 

protichůdnými silami – mezi pudovými přáními id a zvnitřněnými zákazy superega (např. 

dát volný průchod přirozeným procesům a snaha dostat je pod kontrolu). Základním 

konfliktem je ve Freudově modelu Oidipův komplex. Rozřešení tohoto komplexu se stává 

základním stavebním kamenem pro adaptivní formování psyché. Technika stoupenců 

klasické psychoanalýzy by tedy spočívala v interpretativní práci s odhalením přenosových 

pocitů vůči analytikovi, které manifestují původní pudové pohnutky vůči matce ve 

falickém stadiu vývoje (Mitchell & Black, 1999).   

Alternativní model vysvětluje psychické obtíže nikoliv na základě nezvládnutých 

konfliktů, nýbrž na základě ustrnutí ve vývoji. Jedinec zde není v rozporu se sebou 

samým, ale jeho obtíže se objevují v důsledku chybějící dostatečně dobré rodičovské péče. 

V psychoanalytickém procesu nepomůže tedy náhled jako takový, ale získání nové 

zkušenosti, která v období raného vývoje nebyla prožita (Benjamin, 2016; Ehrenberg, 

2014; Mitchell & Black, 1999). Vzhledem k tomu, že nebyla prožita, nemohla být ani 

vytěsněna, přesto však formovala naši implicitní představu o tom, jak fungují vztahy a jak 
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se v nich ocitáme my (Stern et al., 1998). Jak bylo uvedeno v kapitole attachmentu, prvotní 

vztahy, které utváříme (a ve kterých jsme utvářeni), do značné míry ovlivňují to, jak budou 

vypadat další vztahy v průběhu našeho života. Na nevědomé úrovni očekáváme, že se 

druzí budou chovat podle našich představ o tom, jak se druzí chovají. Tato očekávání často 

způsobí, že se druzí chovají přesně podle těchto představ (to je mechanismem projektivní 

identifikace). Tyto zkušenosti jsou poté zvnitřněny a posilují původní očekávání. 

K dosažení psychické změny je tedy důležité prožít něco, co nejen že osvobodí vytěsněný 

materiál, ale také něco, co promění naši rovinu očekávání (projekcí a introjekcí). Je zde 

tedy důležité nejen interpretovat nevědomý materiál, ale taktéž protipřenosově nenaplňovat 

pacientova očekávání; naopak cílem je poskytnout novou vztahovou zkušenost (Mitchell & 

Black, 1999).    

K otázce, zda k utváření psychické změny napomáhá interpretace nebo vztah, 

významně přispěla Bostonská skupina procesu změny (Boston Change Study Process 

Group) mezi jejíž hlavní představitele patří například Daniel Stern, Louis Sander a Edward 

Tronick (např. Hogenson, 2009; Lord, 2017). Ve svých výzkumech čerpají z poznatků 

vývojové psychologie, teorie dynamických systémů a poznatků kognitivní psychologie. 

Představitelé Bostonské skupiny procesu změny věří, že psychická změna se 

odehrává na dvou úrovních – na explicitní, též verbální, a implicitní, též procedurální či 

preverbální (např. Stern et al., 1998; Stern, 2004a). Explicitní rovina je spojena s oblastí 

interpretací, ve smyslu zvědomění nevědomého. Může být verbalizovaná a poskytuje 

náhled do psychických obtíží klienta. Sama o sobě však podle nich nestačí. Podle nich je 

v psychoanalytickém procesu zapotřebí něco víc než interpretace a toto něco víc může být 

prožito pouze ve vztahu, v intersubjektivním prostoru mezi pacientem a psychoanalytikem. 

Vycházejí z předpokladu, že jedinec je přirozeně společenskou bytostí. Jedinec pochází ze 

vztahu a rodí se do celého vztahového pole, kde se utváří jeho povědomí o tom, jak fungují 

vztahy a jaké v nich zaujímá místo on. Tuto vztahovou znalost nazývají implicitní 

vztahovou znalostí (implicit relational knowing) (Stern et al., 1998; Stern, 2004a). Tato 

znalost, jak být s někým, nám dává povědomí o tom, jaké formy našeho chování (stav naší 

aktivace, afektivní kvality atp.) budou vítány nebo naopak odmítnuty a vytváří se již 

v jakémsi protonarativním stadiu našeho vývoje, před rozvojem našeho verbálního aparátu 

(Stern et al., 1998).   
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Bostonská skupina procesu změny přináší teoretický model významných 

momentů v psychoterapii, které se snaží umístit do kontextu teorie attachmentu a dalších 

integračních pokusů mezi kognitivní vědou a psychoanalýzou (Stern et al., 1998). Ve 

svých výzkumech zaměřených na interakci mezi matkou a dítětem si všímali okamžiků, 

kdy se jejich vzájemný vztah či interakce proměnila, dostala na jinou kvalitativně odlišnou 

úroveň. Předpokládají, že matka s dítětem se neustále ovlivňují, neustále se vzájemně 

regulují. Jejich interakce nemusí být nutně symetrická, ale zároveň je vždy dvousměrná. 

Negují tradiční pojetí, kde matka vystupuje pouze jako objekt uspokojování dětských 

pudů. Nabízejí alternativní pohled, že i matka se nějakým způsobem vztahuje k dítěti, má 

svůj vnitřní svět a své vlastní touhy k dítěti. Každý z této dyády vstupuje do světa toho 

druhého a spoluúčastní se ho (Aron, 2006; Beebe, 2014; Stern, 2005). Jedná se o 

propojování dvou subjektivit. Matka s dítětem se často aktivně vzájemně regulují za 

účelem dosažení nějakého cíle nebo splnění nějakého záměru, a tím se posilují jejich 

schopnosti či dovednosti (Beebe, 2014; Tronick, 1989). Tato regulace je často obtížná, 

diskontinuální, vyžaduje různá poupravování a schopnost zúčastněných snášet nezdary. 

Tuto práci zajišťuje ve většině případů pečující osoba (Tronick, 1989). Tento proces 

vzájemné regulace vede ke vzniku očekávání a utváří základy pro implicitní vztahovou 

znalost (Lyons-Ruth, 1999; Stern et al., 1998; Tronick, 1989). 

Představitelé bostonské skupiny se snaží poznatky vývojových teorií 

intersubjektivity aplikovat na situaci mezi psychoanalytikem a klientem. Operují s pojmy, 

jako jsou okamžiky setkání (moments of meeting), „opravdový“ vztah, autenticita a další 

(Stern et al., 1998), z nichž některé z nich v následujícím textu představíme.  

Tito autoři (Stern et al., 1998) vnímají psychoanalytický proces jako společnou 

cestu (moving along), na jejímž začátku často není jasně definovaný cíl. Ten se formuje 

v průběhu společné cesty, je spoluutvářen sledem přítomných okamžiků (present moment), 

které postupně utváří schéma intersubjektivního rámce, schéma způsobu bytí s druhým. 

Takové okamžiky postupně formují společná očekávání, jistou sdílenou implicitní 

vztahovou znalost, která zahrnuje mimo jiné představy, jak se dvojice bude posouvat vpřed 

směrem k cíli. Přítomné okamžiky jsou okamžiky, kdy se na sebe klient s analytikem 

vylaďují, regulují se, setkávají, ale i míjí. Pomáhají reflektovat, co se děje mezi nimi 

v aktuální situaci „tady a teď“ a utváří možnosti pro další přítomné okamžiky. Přítomný 

okamžik je „jednotka dialogické výměny, má poměrně ucelený obsah, je pocitově 

homogenní a orientovaný stejným směrem k cíli“ (Stern et al., 1998, str. 910). Přítomné 
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okamžiky jsou jednotky, které trvají od mikrosekund po několik sekund, které se seskupují 

do nejmenších globálních jednotek (gestaltů), které mají smysl nebo význam v kontextu 

vztahu. Subjektivně je zažíváme jako nepřerušované. Přítomné okamžiky si můžeme 

představit jako živý mikro příběh s minimální zápletkou a řadou gradovaného napětí 

tvořeného subjektivitou analytika a klienta Jsou tedy časově dynamické. Jsou to vědomé 

jevy, ale nemusí být reflexivně při vědomí, verbalizované ani vyprávěné. Můžeme je 

považovat za základní stavební kameny vztahových zkušeností (Stern et al., 1998). 

Sled přítomných okamžiků napomáhá konfigurovat a proměňovat společnou cestu a 

utváří prostor pro nové okamžiky nyní (now moments). Okamžiky nyní jsou specifickým 

druhem přítomných okamžiků, které nabývají potenciálu obměnit navyklý rámec sdíleného 

implicitního vztahu. Objevují se v procesu společné cesty a proměňují trajektorii jejího 

budoucího směru. Okamžiky nyní signalizují blížící se změnu a jsou výsledkem 

stupňovaného napětí mezi zúčastněnými, kdy oba zažívají pocit, že „je třeba něco udělat“. 

Takové okamžiky se svou kvalitou liší od obvyklých přítomných okamžiků a odehrávají se 

ve třech fázích. Nejprve vzniká subjektivní pocit, že se blíží něco nečekaného, 

nepředvídatelného, důležitého. Tuto fázi nazývají pregnantní (pregnancy phase). 

V následující, záhadné fázi (weird phase) si jedinci uvědomují, že se ocitli na nové, 

neznámé půdě nečekaného intersubjektivního prostoru. Nakonec přichází fáze rozhodnutí 

(desicion phase), ve které se rozhoduje, zda bude tento okamžik využit (a povede tedy 

k okamžiku setkání), anebo bude promarněn a ovlivní intersubjektivní prostor nějakým 

jiným, spíše negativním způsobem (Stern et al., 1998).  

Okamžiky setkání (moments of meeting) jsou důvěrné, autentické chvíle vyvolané 

naléhavostí přítomného okamžiku, který je pro každou dvojici specifický a unikátní. Jedná 

se o okamžiky, kdy analytik i klient využijí přítomný okamžik autentickým, osobním 

způsobem. Oba vystoupí ze svých obvyklých rolí a setkají se na nové, dosud neznámé 

rovině intersubjektivního pole, které zasahuje dále za rámec techniky a teorie. Takové 

okamžiky nesou takřka osobní podpis každého zúčastněného, proměňují jejich 

intersubjektivní kontakt a ve svém důsledku pozměňují kvalitu jejich sdíleného 

implicitního vztahu. Okamžiky setkání přicházejí spontánně, jako reakce na nečekanou 

situaci – nelze je tedy navodit uměle. Pokud však nastanou, otevírají nové vztahové 

možnosti, umožňují intimnější vzájemné přiblížení a implicitně tedy skýtají transformační 

potenciál psychické změny (Stern et al., 1998).  
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Stern a kolegové (1998) uvádí, že i interpretace může mít potenciál okamžiku 

setkání. Obecně se nesnaží tyto dvě roviny stavět dichotomicky proti sobě. Naopak věří, že 

jedna druhou vzájemně podporují – klíčová interpretace může otevřít nové vztahové 

možnosti a stejně tak kvalita vztahu může přispívat k účelnějším interpretacím, které 

následně proměňují intrapsychickou krajinu. Poznamenává však, že pro účelnou 

interpretaci není důležitý jen intelektuální vhled, ale i osobní citová účast analytika. Pokud 

je interpretace poskytnuta strohým technickým přístupem, zůstane pouze v explicitní 

rovině a implicitní vztahová znalost zůstane nedotčena (Stern et al., 1998).  

Pojetí setkání se objevuje v různých psychologických školách. V psychoanalytické 

terminologii je pojem implicitní vztahové znalosti například velmi blízký pojmu 

internalizované objektní vztahy. V implicitní vztahové znalosti je však kladen větší důraz 

na vzájemné spoluutváření vztahu, a nejenom na pouhé oživení minulých vztahových 

zkušeností v podobě přenosu na terapeuta (Kuchař, 2014). V intersubjektivním pojetí jde 

spíše o zvnitřňování procesu vzájemné regulace než o zvnitřňování samotného objektu 

nebo částečného objektu (Beebe & Lachmann, 1994; Stern et al., 1998; Tronick, 1989). 

S pojmem „setkání“ operuje dále například Ehrenbergová (2014), která pro něj 

užívá termín encounter a definuje jej jako „okamžik, kdy se pacient i analytik zapojí 

relativně přímým a osobním způsobem“ (str. 165). Jedná se o okamžik vzájemného uznání 

obou aktérů, který se vyskytuje pouze v autentickém, osobním prostoru, kde se prolínají 

dvě subjektivity, zároveň však zůstávají oddělené, celistvé. U obou zúčastněných dochází 

k vnitřním změnám, které pozměňují jejich interakční rámec. Taková setkání jsou velmi 

intimní a podle Ehrenbergové (2014) jsou klíčová pro vitalitu analytického procesu a 

dosažení psychické změny. Vyhýbání se osobnímu rozměru ve prospěch zachování 

neutrality na straně terapeuta vnímá jako tvorbu umělých překážek (bariér), které 

analytický proces znesnadňují. Ehrenbergová (2014) dále uvádí, že citová angažovanost 

obou aktérů, která vede k poznání, že emoční spojení je možné, může být tím nejhlubším 

vhledem, jenž je k dispozici.  

Potenciální přínos okamžiku vzájemného uznání ilustruje myšlenka Ehrenbergové 

(2014): „Někteří pacienti se dozvědí, že mají schopnost pro něžnost a náklonnost, nebo pro 

humor a vtip, které se doposud nikdy neprojevily. Někteří objevují svou schopnost poradit 

si s frustrací a zklamáním“ (str. 143). Podle ní se tyto prožitky sebepoznávání „mohou stát 
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zdrojem hrdosti a rostoucího sebehodnocení. Jedná se zde o překračování bariér, 

zmenšování vzájemného odstupu, rozšiřování komunikace“ (str. 143). 

Skrze zaměřování na interakční a vztahové otázky může docházet dokonce 

k restrukturaci celého vztahu, který umožňuje pacientovi nabýt novou zkušenost ve vztahu 

k sobě samému nebo novou zkušenost ve vztahu k druhému (Ehrenberg, 2014). Klienti 

dochází k poznání, že mohou navázat blízký vztah, aniž by v něm rozpustili sami sebe. 

Emoce, které dosud neměly přístup do vědomí, se mohou díky spontánním a 

nepřipraveným reakcím analytika uvolnit a prožít dosud postrádanou vztahovou zkušenost.  

5.2 Význam hry v procesu změny 
Představitelé Bostonské skupiny procesu změny předpokládají, že transformační 

potenciál okamžiků setkání může být naplněn pouze v uvolněných, autentických, 

spontánních interakcích, které jsou na jedné straně zakotvené v bezpečném prostředí 

terapeutické místnosti, na druhé straně se však osvobozují od navyklého rámce hranic a 

jisté strnulosti techniky, a skýtají tak příslib neznámého dobrodružství. V takovém prostoru 

se otevírají možnosti pro individuální tvořivost, kreativní intervence, činorodé interakční 

výměny, prohloubení vzájemného vztahu a posilování schopnosti intrapsychické adaptace 

(Stern et al., 1998). Winnicott (2018) uvádí, že pouze v tvořivosti může jedinec rozvinout 

celou svou osobnost a objevit své self. 

Stern (1977, 1985) spojuje hravé interakce se zájmem, zábavou a upřímným 

potěšením z přítomnosti toho druhého. Winnicott (2018) hru vnímá jako fenomén, který se 

objevuje v prostoru mezi vnější realitou (tedy tím, co je skutečné), a tím, co leží v oblasti 

fantazií (tedy vnitřním intrapsychickým prostorem). V procesu terapie se podle Winnicotta 

(2018) objevuje hra zejména ve verbálním materiálu klienta, například v podobě volby 

slov, v intonaci nebo například ve smyslu pro humor.  

Ehrenbergová (2014, str. 143) píše, že: „hravost může zahrnovat užití žertu a ironie, 

emočně podbarvené škádlení, dobírání a špičkování, společné fantazie a řadu dalších 

variant“. Hravost překračuje komunikační bariéry, zmenšuje odstup a rozšiřuje pole 

komunikace. Napomáhá přetvářet implicitní vztahovou znalost (např. Stern et al. 1998; 

Stern, 2004a). Hra je to, co je všudypřítomné, a spadá do oblasti vztahů.  

Winnicott (2018) věří, že hra je jedním z prostředků a zároveň cílů k dosažení 

psychické změny. „Psychoterapie spočívá v tom, že si dva lidé společně hrají. Z toho plyne 
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přímý důsledek, že tam, kde hraní není možné, spočívá práce terapeuta v tom, že má 

pacienta přivést ze stavu, kdy není schopen si hrát, do stavu, kdy toho schopen je“ (str. 61). 

Ve Winnicottově pojetí je právě hra tím prostorem, kde se v procesu psychoterapie vytváří 

oblast tvořivé, proměňující interakce mezi pacientem a terapeutem.  

Podle Vavrdy (2005) má hra jedinečný význam nejen pro sdílení stavu vzájemnosti, 

zábavy, prosté radosti, ale také pro zpracování vnitřních konfliktů, náročných situací, obav 

a strachů. Ve hře projevené obsahy jsou „jenom jako“, nejsou reálné, zastupují však realitu 

na jisté symbolické rovině. V této souvislosti hovoříme o tzv. přechodových objektech, 

které jsme popsali výše.  

Daniel Stern (2004a, 2005) uvažuje o interakčních elementech procesu hry, náhlých 

sdílených emocionálních zkušenostech, o setkání dvou myslí ve společné zkušenosti. 

Umísťuje v tomto kontextu přítomný okamžiku do centra psychoterapie a tím přetváří naše 

představy o tom, co je v terapii významné, jak dochází k terapeutické změně – jak jsou 

naše způsoby, jak být spolu navzájem, tím, co může přepsat naši minulost a změnit naši 

budoucnost. 

5.3 Intuice v psychoanalytickém procesu 
Téma, které je jádrem této práce, jsou momenty setkání představené bostonskou 

skupinou procesu změny. Jak již bylo uvedeno, k momentům setkání nelze dospět skrze 

čistě technický, racionálně analytický přístup v terapii, ale naopak, tyto momenty vznikají 

spontánně, jsou výsledkem proměn vztahovosti mezi terapeutem a klientem. Jedná se o 

fenomén, který je ve vztahu mezi klientem a terapeutem vzácný, ale velmi cenný a jeho 

naplnění je možné pouze ve spontánní atmosféře bezpečného prostředí (Stern, 2004a).   

Ačkoliv je intuice holistický a neredukovatelný fenomén, je cenným nástrojem 

kreativních intervencí v psychoterapeutické praxi. Ačkoliv se často snažíme nalézt 

kauzální souvislosti mezi aktuálním stavem a jeho možnou příčinou, komplexitu lidské 

psychiky není možné redukovat pouze skrze analytickou racionalitu (Bolek & Roubal, 

2014).  

Historicky se psychologové zdráhali uznat intuici jako životaschopný konstrukt, 

přičemž ji často umisťovali v nejlepším případě na periferii oboru psychologie, v horším 

případě do oblasti parapsychologie, telepatie a předtuch (viz např. Atkinson & Claxton, 

2000; Klein, 2003) a přirovnávali ji k esoterickému hnutí „New Age“ (Boucouvalas, 
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1997). V poslední době však došlo k progresivnímu vědeckému vývoji, který signalizuje, 

že intuice je koncept, který si zaslouží svou pozornost. Psychologové uznali její význam v 

různých kognitivních procesech, od využití heuristiky v rozhodování (Cappon, 1993; 

Kahneman et al., 1982; Klein, 2003, Miller & Ireland, 2005) až po kreativitu (Atkinson & 

Claxton, 2000) a učení (Burke & Sadler-Smith, 2006). Intuice leží v srdci řady 

kognitivních teorií duálních procesů (Gilovich et al., 2002; Stanovich & West, 2000; 

Wilson, 2004) a individuálních rozdílů v teoriích osobnosti (Langan-Fox & Shirley, 2003). 

Rovněž byla uznána jako potenciálně silný vysvětlující konstrukt napříč rozmanitými 

obory od medicíny (Rehm & Gadenne, 2013) po management (Dane & Pratt, 2007; 

Hodgkinson & Sparrow, 2002; Sparrow, 1999). Kromě toho nedávné výzkumy v 

rozvíjející se oblasti sociálně-kognitivních neurověd začaly odhalovat neuroanatomické 

struktury účastnící se v sociální kognici (Lieberman, 2000; Lieberman et al., 2004). 

Pravděpodobně prvním psychologem, který se zabýval intuicí, jehož teorie je pro 

nás zajímavá i dnes, byl C. G. Jung (1996). Ačkoliv neodhalil, jakým způsobem funguje, 

popsal ji vedle percepce, myšlení a cítění jako jednu ze čtyř psychických funkcí a věnoval 

jí nejvyšší pozornost (Bolek, 2010). Společně s percepcí je intuice iracionální funkcí 

poznávání okolního světa.  Iracionálními je nazýváme proto, že „neopírají své jednání a 

chování o rozumové úsudky, nýbrž absolutní sílu vjemu. Jejich vnímání se orientuje na to, 

co jednoduše existuje, co nepodléhá žádnému výběru úsudkem“ (Bolek, 2010, str. 7). Více 

než o rozum se tedy opírají o naši empirii.  

Zatímco percepce je podle Junga vědomým procesem, který snímá smyslům 

přístupná fyzikální fakta, intuice je podle Junga nevědomým procesem, který umožňuje 

nahlédnout hlubší povahu věcí, která je smyslovému vnímání nepřístupná – umožňuje 

„vidět za“. Ačkoliv je intuice nevědomým mechanismem, v našem vědomí se projevuje ve 

formě fantazií, nápadů, inspirací a vhledu (Bolek, 2010). Intuice je podnětem k tvořivé 

aktivitě, která zahrnuje dimenzi času, neboť nám pomáhá vidět „odkud to přichází a kam to 

směřuje“ (Bolek & Roubal, 2014, str. 24). Pokud tedy věříme, že v terapii se odehrává 

něco víc než pouhé formální aspekty nebo racionální kotvení v interpretacích, pak důvěra 

v naši intuici může být cenným nástrojem. Rozvíjí naši spontánnost a umožňuje odstoupit 

od naučených vzorců našeho teoretického rámce (Bolek & Roubal, 2014).  
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Pro lepší porozumění operacionalizovaného pojmu intuice uvedeme jednu z 

jeho možných současných definic popsaných autory Danem a Prattem (2007). Ti intuici 

definují čtyřmi základními aspekty: 

1. Intuice je nevědomý proces. Vědomí jsou přístupné pouze výstupy tohoto 

procesu, ale způsoby, jakými jim bylo dosaženo, vědomí přístupné nejsou. 

2. Jedná se o soudržný holistický proces, který napomáhá při hledání řešení 

zejména obtížně definovaných problémů.  

3. Jedná se o rychlý systém zpracování informací ve srovnání s racionální 

analýzou.  

4. Je přítomný silný afektivní doprovod.   

V kognitivní psychologii se začal objevovat konsensus, že lze rozlišovat mezi 

dvěma základními systémy zpracování informací, které známe jako teorie duálních procesů 

(viz např. Gilovich et al., 2002; Stanovich & West, 2000; Wilson, 2004; Sun et al., 2005). 

Přestože teorie duálního procesu mají řadu forem, odrážejí různě obecné rozlišení, které 

Stanovich a West (2000) rozlišují jako Systém 1 a Systém 2. Zpracování systému 1 je 

kontextově závislé, asociativní, rychlé, heuristické, tiché, intuitivní, implicitní a 

automatické; proto je relativně nenáročné, pokud jde o využívání omezených kognitivních 

zdrojů. Naproti tomu systém 2 je kontextově nezávislý, založený na pravidlech, analytický 

a explicitní povahy; proto je relativně pomalý a klade větší nároky na kognitivní zdroje než 

jeho protějšek (Stanovich & West, 2000). S těmito dvěma systémy operuje také Kahneman 

(2011) a označuje je jako myšlení rychlé a pomalé. Jedná se o paralelní interaktivní 

způsoby zpracování informací, které obsluhují samostatné kognitivní systémy a jistě se 

také zapojují v terapeutickém prostředí.  

Pokud jde o funkčnost a užitečnost, oba tyto systémy zpracování mají své vlastní 

silné a slabé stránky. Systém 1 rychle vyhodnocuje a poskytuje afektivní reakce bez velké 

kognitivní námahy jedince a jeho výstupy založené na zobecnění z minulých zkušeností 

mohou být adaptivnější než analytické úvahy systému 2 (Kahneman, 2011). Na druhou 

stranu u něho častěji dochází k chybným výstupům odvíjejícím se z heuristických zkreslení 

(Gilovich et al., 2002). Otázka chybných výstupů tohoto systému je však předmětem 

kritiky těchto studií. Tyto studie byly situovány v laboratorním prostředí a využívaly spíše 

aritmetickou a statistickou neznalost participantů než jejich zkušenosti a znalosti, které by 

jim mohly pomáhat při hledání intuitivních řešení problémů (Bowers et al., 1990). Naopak 
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některé výzkumy (Narvaez, 2010; Schore, 2011) prováděné v klinickém prostředí ukázaly 

na význam využití intuitivních odhadů zkušených odborníků, kteří mají tolik znalostí, že 

mohou intuitivně myslet velmi rychle a dospívat k tvořivějším řešením. Narvaez (2010) 

poznamenává, že jedinci, kteří mají přístup ke své intuici založené na získaných 

zkušenostech, se chovají odlišně; „vědí“, které kroky podniknout a jak je provést, a proti 

začínajícím terapeutům, kteří se více drží svých vědomých racionálních úvah a teorie 

techniky, docházejí k lepším výsledkům. Schore (2011) uvádí, že analytik svou intuici 

využívá například k vytušení nevědomých významů vyřčených slov pacienta skrývajícím 

se za jeho vědomou úrovní.  

Volz a von Cramon (2006) dospěli k závěru, že intuice je vztažena k nevědomým 

procesům a často je spolehlivě přesná. Je odvozená od uložených neverbálních 

reprezentací, jako jsou obrazy, pocity, smyslové vjemy, metafory. Je charakteristická 

implicitním vnitřním pocitem, spíše než explicitní verbální kvalitou. V psychoanalytickém 

procesu je to tedy intuice, která se propojuje s tzv. primárním procesem, a teorie a 

technika, které souvisí s procesem sekundárním.   

Jak jsme uvedli výše, pokud se snažíme v psychoanalytickém procesu o psychickou 

změnu, usilujeme o ni na úrovních explicitních a implicitních struktur. Uvedené studie 

(např. Schore, 2011; Volz & von Cramon, 2006) přímo uvádí, že využití našich 

intuitivních úsudků pracuje na implicitní úrovni, dospívá k tvořivějším postupům a 

implicitně reflektuje situaci momentu nyní (Schore, 2011) 
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Výzkumná část 

6. Výzkumný problém, cíle výzkumu a výzkumné otázky 
V návaznosti na literárně přehledovou část se blíže zaměříme na faktory, které 

vnímají čeští psychoanalytici a psychoanalytičtí terapeuti jako léčivé a působící 

psychickou změnu v psychoanalytickém procesu, a to zejména ze zkušeností, které nabyli 

v průběhu své klinické praxe.  

Klademe si zde několik výzkumných otázek, které na úvod představíme. Ústřední 

výzkumnou otázkou bude, jakým způsobem psychoanalytici a psychoanalytičtí 

terapeuti fenomenologicky nahlížejí na utváření psychické změny, a dále, jak utváření 

psychické změny napomáhá paradigma tzv. momentů setkání představené bostonskou 

skupinou procesu změny. Zajímá nás, zda psychoanalytici působící v českém kulturním 

prostředí tyto momenty ve své klinické praxi reflektují a zda, či nakolik, je vnímají jako 

transformační, tzn. působící psychickou změnu.   

Zatímco členové bostonské skupiny dospěli ke svým závěrům na základě studií 

dynamiky komunikace mezi matkou a kojencem (Beebe, 2014; Stern, 1985; Stern et al., 

1998; Stern, 2004b); v naší práci se opíráme o analogii dyadického vztahu analytik–

pacient. Naším záměrem je identifikovat a exaktně objasnit možné souvislosti mezi 

okamžiky setkání a dalšími významnými momenty a celkovou psychickou změnou 

v psychoanalytickém procesu. 

Téma momentů setkání je populárním tématem současné psychoanalýzy 

v anglosaské literatuře (např. Lyons‐Ruth et al., 1998; Lyons‐Ruth, 1999; Ramberg, 2006; 

Stern et al. 1998; Stern, 2004a), ale v našich kulturních podmínkách je tématem stále 

novým. Proto budeme skrze induktivní logiku pátrat po pravidelnostech objevujících se 

v hloubkových rozhovorech, a pokud takové nalezneme, formulujeme předběžné závěry, 

jejichž výstupem mohou být nově formulované výzkumné otázky nebo hypotézy, které se 

mohou stát předmětem dalšího výzkumu. Cílem je tedy snaha o exaktní popis toho, co 

v aspektech terapeutické vztahovosti funguje, co způsobuje změnu, jak k ní došlo a zda 

jsou tyto poznatky aplikovatelné v českém kulturním prostředí. Zdůrazňuje přínos lidského 

setkání, které se uplatňuje také v psychoterapii, a klade si otázku, zda je možné tyto 

momenty rozvíjet. 
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Přemýšlíme nad tím, že přínos takového typu výzkumu spočívá v zachycení 

informace o tom, jak psychoanalytičtí terapeuti v průběhu času průběžně propracovávají, 

jak nad terapií přemýšlí, jak se mění jejich pohled na to, co je v terapii účinné, a jak 

jednotlivé zkušenosti s klienty integrují do své další praxe. Věříme, že uvažování nad 

procesem terapie jako takové, přináší další smysluplné možnosti vhledu a osvojení nových 

dovedností či zvědomění dovedností stávajících. Jinými slovy, snažíme se o smysluplné 

explicitní zachycení implicitních fenoménů a nabízíme jej jako inspiraci či podnět 

k úvahám odborníkům působícím v klinické praxi nad jejich vlastními klinickými postupy. 

V rámci diskuse uvedeme možnosti dalšího výzkumu, zároveň limity výzkumu 

současného. Uvedeme zde také specifika těchto momentů se specifickými typy klientů, 

například s klienty s osobnostní problematikou. Ačkoliv pracujeme pouze s omezeným 

výzkumným souborem, rádi bychom přispěli k porozumění možných souvislostí mezi 

úspěchem psychoanalytické terapeutické léčby a vztahem terapeut–klient. 

  

.  
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7. Design výzkumného projektu 

7.1 Typ výzkumu 
Ačkoliv jsme se inspirovali pracemi bostonské skupiny procesu změny (např. Stern, 

1998; Stern, 2004a), na jejichž výstupy také volně navazujeme, nejedná se o replikaci 

jejich studií. Výzkumná část nabývá explorativní podobu, kdy si klademe výše uvedené 

výzkumné otázky, dále je však nekonkretizujeme do podoby hypotéz.  

Vzhledem k tomu, že se snažíme dojít k poznatkům, které mají přispět k využití 

v konkrétní praktické situaci, nikoliv k poznatkům, které mají být generalizované a 

měřitelné, využíváme kvalitativní metodologii výzkumu. Na rozdíl od kvantitativní formy 

výzkumu se nesnažíme o silnou redukci pozorovaných proměnných a počtu vztahů mezi 

nimi, ale naopak se snažíme na relativně malém vzorku jedinců potenciální proměnné 

zachytit a případně je nabídnout pro další předmět výzkumu. S principem otevřenosti, o 

kterém hovoří Miovský (2006), necháme otevřené pole pro objevování dalších 

proměnných a můžeme v průběhu výzkumu zjišťovat jejich význam a to, jak se vzájemně 

ovlivňují. Snažíme se na velmi malé skupině zjistit co největší množství variujících dat, 

která by nám poskytla takové poznatky, které by mohly být dále využity pro formování 

budoucích hypotéz a jejich následné ověřování. Naším záměrem je porozumění 

psychologickým koncepcím účastníků výzkumu spíše než kvantifikace a statistická 

analýza získaných dat. 

Dalším z důvodů volby kvalitativní metodologie výzkumu je skutečnost, že 

momenty setkání bývají v literatuře popsané jako jedinečné a neopakovatelné okamžiky, 

které vznikají spontánně a není možné je navodit uměle (např. Stern et al., 1998; Stern, 

2004a). Tyto momenty tedy nebývají univerzální, obecně platné, ale velmi specifické pro 

oba zúčastněné. Miovský (2006) uvádí, že „kvalitativní přístup se nezřídka týká fenoménů, 

které jsou jedinečné a neopakovatelné a které mohou lidé vnímat velmi odlišně a v různých 

kvalitách a rovinách“ (str. 17). Snažíme se proto lépe porozumět kontextu, ve kterém se 

momenty setkání objevují, jakým způsobem na ně fenomenologicky nahlížejí sami 

analytici a jaký význam jim analytici přisuzují pro utváření psychické změny. Samotná 

teze, že tyto momenty nelze uměle navodit, je taktéž jednou z otázek výzkumu.  
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7.2 Výzkumný soubor 
Výzkumný soubor zahrnoval psychoanalytiky a psychoanalytické terapeuty 

profesionálně působící zejména v českém kulturním prostředí (dva účastníci výzkumu 

provádí psychoanalytickou praxi na Slovensku). Jednalo se o zkušené odborníky, kteří 

svou praxi vykonávají déle než 10 let, a někteří z nich se věnují vzdělávání dalších 

generací budoucích analytiků. Vzhledem k tomu, že využíváme kvalitativní formu 

výzkumu, nezahrnujeme do výzkumné části kontrolní skupinu.  

Výběr výzkumného souboru proběhl metodou nepravděpodobnostního výběru na 

základě určitých předem stanovených kritérií. Jednalo se tedy konkrétně o metodu tzv. 

záměrného (účelového) výběru. Určujícím kritériem pro zařazení do výzkumu byla 

profesní orientace analytika, kterou jsme nastavili jako aktivně vykonávající 

psychoanalytickou praxi. Jednotlivé výcviky, či jednotlivé subtypy psychoanalýzy, ve 

kterých nabyli vzdělání (či ke kterým teoretickým přístupům se přiklánějí), jsme vzájemně 

neporovnávali. Zásadní pro nás nebylo ani rozlišení mezi psychoanalytiky a 

psychoanalytickými terapeuty. Zdůvodnění takového kroku uvádíme v subkapitole etiky 

výzkumu a zohledňujeme jej také v diskusi. Skutečnost, zda vybraní analytici pracují 

s klienty individuálně, skupinově, párově či jinou formou se pro nás nestala určujícím 

kritériem. Můžeme však uvést, že výzkumný soubor analytiků pracoval s klienty ve formě 

individuální psychoanalýzy, dva analytici poskytovali navíc párovou psychoanalýzu. 

Závěry o tom, zda se fenomén momentů setkání vyskytuje i u jiných terapeutických škol a 

jak tyto školy pracují se vztahovostí, psychickou změnou a momenty setkání obecně 

v psychoterapii, shledáváme nekonkluzivní a uvádíme je dále v diskusi. 

V souhrnu jsme oslovili 20 psychoanalytiků a psychoanalytických terapeutů (9 žen 

a 11 mužů), kteří aktivně působí v soukromé psychoanalytické praxi nebo v rámci 

instituce. Ve výsledku výzkumný soubor tvořil skupinu 9 analytiků a 4 analytiček. Účast 

přislíbilo více z oslovených, z důvodu epidemiologické situace Covid-19 musela být však 

některá setkání zrušena. Kontakty na oslovené psychoanalytiky a psychoanalytické 

terapeuty byly poskytnuty vedoucím diplomové práce.  

Většina rozhovorů probíhala tváří v tvář v místě vykonávání psychoanalytické 

praxe analytika, některé rozhovory byly vedené online skrze platformu Skype nebo Zoom. 

V úvodu rozhovoru bylo analytikům nabídnuto, že pokud změní své rozhodnutí a nebudou 

si přát být zakomponováni do výzkumného souboru či nebudou souhlasit s nahráváním 
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rozhovoru, budeme toto rozhodnutí respektovat. V subkapitole etiky výzkumu je detailněji 

popsán způsob komunikace s účastníky výzkumu i to, jaké informace byly těmto 

účastníkům předány. 

7.3 Metody získávání dat 
Využili jsme metodu polostrukturovaného rozhovoru, která umožňuje pohybovat se 

v předem utvořeném schématu okruhu otázek korespondujícím s výzkumným tématem a 

zároveň dotazovanému zajišťuje co nejvyšší variabilitu výpovědí. Nám jakožto 

výzkumníkům tato metoda umožnila pokládat doplňující otázky či některé otázky zcela 

vynechat, pokud jsme je nepovažovali za relevantní. Naším záměrem bylo zachytit 

interindividuální rozdíly v uvažování nad daným tématem každého účastníka a získat co 

nejbohatší spektrum informací.  

V přípravné fázi rozhovoru jsme si utvořili zmíněné schéma, které specifikovalo 

okruh otázek, který nám poskytl orientační rámec struktury rozhovoru. V některých 

případech jsme zaměňovali pořadí, v jakém jsme se okruhům věnovali, a to tak, aby 

rozhovor mohl volněji a přirozeněji plynout a dotazovaný měl možnost volně odpovídat. 

Měli jsme tedy definované tzv. jádro interview, tj. „minimum témat a otázek, které má 

tazatel za povinnost probrat“ (Miovský, 2006, str. 160). Na toto jádro jsme poté volně 

navazovali doplňujícími otázky, které se nám jevily jako přínosné pro rozpracování daného 

tématu do hloubky.  

Ve většině případů šlo o individuální rozhovory při setkání tváří v tvář, a to v místě 

vykonávání klinické praxe analytika, případně psychoanalytického terapeuta. V některých 

případech jsme zvolili online formu rozhovoru. Zda rozhovor probíhal v online podobě 

nebo formou osobního setkání jsme nechali na preferenci účastníka výzkumu.  

V úvodní části rozhovoru jsme se nejprve představili a poté znovu připomenuli cíl, 

předmět a průběh rozhovoru. Dále jsme představili, k jakému účelu rozhovor a samotný 

výzkum slouží. Vysvětlili jsme také, z jakého důvodu jsme si vybrali právě přítomného 

analytika jakožto účastníka výzkumu. Každý účastník výzkumu byl informován, že může 

klást libovolné dotazy, pokud by některé otázce nerozuměl nebo by se chtěl na cokoliv 

doptat. Časovou dotaci na rozhovor jsme nastavili na 45-60 minut, s možností kdykoliv 

rozhovor přerušit nebo ukončit, pokud by to jedna ze stran považovala za nezbytné. 

Položili jsme několik „zahřívacích“ otázek pro navození příjemnější atmosféry. Poté jsme 

se plynule přesunuli k samotnému jádru rozhovoru, kde jsme kladli předem připravené 
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otázky a eventuálně se dále dotazovali na doplňující otázky účastníka výzkumu. Pomocí 

metody parafrází jsme si ověřovali, zda jsme sdělenému správně rozuměli či je třeba bližší 

vysvětlení. 

Jádrem interview byl okruh otázek na téma, co podle českých analytiků 

napomáhá utváření psychické změny, zda vnímají jako léčivý spíše vztah či techniku, 

případně kombinaci obou proměnných. Vzhledem k tomu, že psychická změna je 

subjektivní prožitek, ptali jsme se na to, jak poznali, že k psychické změně došlo – zda se 

to projevilo v kvalitě jejich kontaktu (ať již na straně terapeuta nebo klienta), v probíraných 

tématech, v autenticitě reakcí, zda se to projevilo některými behaviorálními znaky v životě 

klienta (např. změnou přátel, zlepšením osobních vztahů, fyzickým vzhledem, energií 

apod.) – zkrátka, k jaké transformaci došlo a jak konkrétně to poznali. Významnou 

navazující otázkou byla otázka, zda změnu pozorují pouze u svého klienta či se jedná o 

proměnu vzájemnou – zda se mění i něco na straně analytika. Tato otázka byla jakýmsi 

prekurzorem toho, jak psychoanalytici uvažují o vzájemnosti v terapeutickém procesu.    

Dále jsme se dotazovali na přítomnost momentů setkání. Nejprve jsme položili 

otázku, zda jsou s tímto fenoménem seznámeni, a následně ve všech případech zopakovali 

jednotnou definici uvedenou Danielem Sternem. Poté jsme se tázali, zda je ve své praxi 

zažívají, využívají a nakolik jim připadají významné. Zajímalo nás, zda tyto momenty 

setkání umožňují potencialitu rozvoje další vztahovosti, zda napomáhají utváření 

psychické změny a jak konkrétně. Vzhledem k tomu, že momenty setkání, stejně jako 

vztahovost, jsou intersubjektivními fenomény, doptávali jsme se také na to, podle čeho 

poznali, že je zažili oba zúčastnění – zda to nebyl pouze jejich prožitek, zda jim klient 

explicitně vyjádřil potvrzení takového okamžiku nebo zda šlo pouze o dojem. Vždy jsme 

se dotazovali na konkrétní zážitek (nikoliv obecné tvrzení), na kterém by nám prožitý 

fenomén mohli ilustrovat. Podrobný seznam otázek je uvedený v příloze č. 2. 

V závěru rozhovoru jsme odpovědi zrevidovali tak, abychom věděli, zda byly 

plánované otázky zodpovězené (a byl tedy splněn cíl rozhovoru), a případně jsme se 

dotázali na to, co bylo třeba. Každého účastníka jsme se zeptali, zda ho k danému tématu 

napadá ještě něco dalšího, co jsme mohli opominout. Účastníkům výzkumu jsme také 

nabídli možnost nás kontaktovat, pokud by považovali za nutné některé informace doplnit 

či přeformulovat.  
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Jak již bylo zmíněno, naším cílem bylo především zaznamenat, zda se zkoumaný 

jev v klinické praxi vyskytuje a jaké proměnné jsou s ním spojené, spíše než zobecňovat 

poznatky či kvantifikovat data. Proto jsme využili idiografický přístup, tedy jakési 

hloubkové analýzy jednotlivých případů. Pro výzkumné účely přikládáme také ukázku 

jednoho z rozhovorů – příloha č. 3. 

7.4 Metody zpracování a analýzy dat 
V první fázi jsme provedli se souhlasem dotazovaného fixaci kvalitativních dat 

v podobě audiozáznamu, což nám umožnilo zachytit co nejkomplexnější a nejautentičtější 

odpovědi. Takto získaná data jsme následně v programu očistili od šumu a připravili 

k transkripci do elektronické textové podoby. Doslovnou transkripci provedli studenti 

psychologie v rámci předmětu „Účast při psychologickém výzkumu“ se souhlasem garanta 

daného předmětu. Prvním úkolem studentů psychologie bylo zachovat transkripci v co 

nejčistší podobě, aby nevykazovala zásadní odlišnosti od získaného audiozáznamu. 

Druhým úkolem bylo jasně rozlišit slovo výzkumníka a slovo dotazovaného.   

Naším úkolem poté bylo získanou transkripci zkontrolovat opakovaným poslechem 

a provést částečné úpravy. Vzhledem k tomu, že naší prioritou bylo zachovat obsah, 

nikoliv dílčí projevy mluveného slova, redukovali jsme získaná data vynecháním různých 

rušivých vlivů v rozhovoru pro zachování lepší plynulosti získaného textu. Zachovali jsme 

tedy obsah a vynechali jsme různé doprovodné zvuky (pokud jejich cílem nebylo přímo 

podtrhnout význam sděleného), slova tvořící tzv. slovní vatu, pauzy a slova, která 

nesdělovala žádnou explicitní identifikovatelnou informaci. Tyto možnosti úpravy jsou 

běžnou praxí (Miovský, 2006). Po úpravě provedené transkripce a dokončené analýze dat 

jsme původní audiozáznamy v rámci zachování etiky výzkumu znehodnotili, aby je nebylo 

možné zneužít.  

Pro zpracování dat jsme zvolili počítačový program MAXQDA, který nám umožnil 

texty vzájemně porovnávat a konceptualizovat získaná data. Ve fázi kódování jsme 

vygenerovaná data klasifikovali do datových segmentů, které nám napomohly pro lepší 

přehlednost analýzy dat. Nejprve jsme přiřadili klíčová slova k částem textu tak, aby nám 

napomohla pracovat s obsáhlejšími významovými celky. Těmto datovým segmentům jsme 

přiřadili názvy, abychom je mohli identifikovat. V průběhu analýzy jsme tyto segmenty 

průběžně restrukturalizovali v závislosti na nových poznatcích. Hledali jsme a porovnávali 
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podobnosti a odlišnosti jednotlivých segmentů, abychom některé mohli sloučit nebo 

naopak rozčlenit do menších celků.   

Jako metodu analýzy kvalitativních dat jsme zvolili metodu zakotvené teorie, tzv. 

Grounded Theory, jež je „teorií induktivně odvozenou ze zkoumaného jevu, který 

reprezentuje“ (Strauss a Corbin, 1999, str. 14). Tuto analýzu jsme prováděli v tomtéž 

počítačovém softwaru jako samotné zpracování dat. Analýza dat v zakotvené teorii probíhá 

na třech na sebe navazujících úrovních – otevřené kódování, axiální kódování a nakonec 

selektivní kódování (Miovský, 2006).   

V první fázi jsme provedli tzv. otevřené kódování. To zahrnuje několik dílčích 

kroků. Nejprve jsme v každé transkripci identifikovali jednotlivé významové jednotky 

textu, které měly význam z hlediska výzkumné otázky. Tyto významové jednotky jsme 

konceptualizovali v podobě jednotlivých pojmů, které byly charakteristické pro danou 

významovou jednotku. Na základě utvořených pojmů jsme vytvořili jednotlivé kategorie a 

subkategorie pro každou transkripci. Pojmenování kategorií jsme provedli třemi způsoby, a 

to vlastním označením, přejatými vědeckými koncepty a tzv. „in vivo“. Některé kategorie 

byly rozvinuty pomocí jejich vlastností do několika dimenzí. Ve fázi otevřeného kódování 

bylo naší primární snahou nadefinovat pojmy a sestavit základní kategorie. Po sestavení 

základních kategorií jsme se mohli přesunout k další fázi analýzy, k tzv. axiálnímu 

kódování.  

Ve fázi axiálního kódování jsme již hledali hypotetické souvislosti mezi určenými 

kategoriemi, což nám umožnilo skládat získané pojmy novým způsobem. Tyto hypotetické 

vztahy jsme ověřovali zpětně na získaných datech. Následně jsme rozvíjeli vlastnosti 

kategorií, abychom lépe rozlišili jejich podobnosti a odlišnosti.  Kategorie, které si byly 

svým obsahem podobné nebo zaměnitelné, jsme sloučili.  

V závěru analýzy dat jsme se přesunuli k tzv. selektivnímu kódování. Naším cílem 

bylo určení hlavních kategorií a jedné centrální, která postihovala ústřední jev výzkumu. 

„Centrální kategorie je jev, kolem kterého se integrují všechny ostatní kategorie“ 

(Miovský, 2006, str. 230). Kategorie, které jsme získali, uvádíme dále v kapitole výsledky 

výzkumu.  

S daty jsme pracovali pouze kvalitativním způsobem. Vzhledem k počtu 

respondentů jsme vnímali jako nadbytečné získaná data kvantifikovat, uvádět údaje 
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deskriptivní statistiky, stejně tak jako srovnávat, jak často (nebo jak častěji než u jiné 

skupiny) se námi zvolené fenomény objevují.  

7.5 Etika výzkumu 
Zkoumání je vždy součástí procesu směřující k naplňování etických hodnot a každá 

odborná intervence má v psychosociální oblasti etický rozměr (Srnec, 2006). Těmito 

dvěma zásadami jsme se snažili řídit během celého výzkumu. O etických pravidlech jsme 

uvažovali zejména v rovině ochrany účastníka výzkumu. V rovině ochrany pacienta, či 

chceme-li klienta, o kterém hovořil analytik, jsme očekávali, že etickou zodpovědnost 

převezme sám analytik jakožto odborník se specializovanou průpravou ochrany svých 

klientů v rámci zásad dodržování etického kodexu.  

Vzhledem k tomu, že jsme pracovali s velmi citlivým tématem, snažili jsme se tak 

operovat i se získanými daty. Každého účastníka jsme informovali o záměru našeho 

výzkumu i o jeho průběhu. Byl zmíněn předmět, forma i cíl výzkumu i jeho časová dotace. 

Stejně tak byl představen účel, ke kterému bude výzkum použit. Každý účastník byl 

ubezpečen o anonymizování veškerých osobních údajů, které poskytne o sobě i o svých 

klientech. Účastníci výzkumu byli taktéž obeznámeni se skutečností, že rozhovor bude 

uložen ve formě audiozáznamu s účelem transkripce do textové podoby a následné analýzy 

dat. Tyto informace jsme poskytovali již před zahájením samotného rozhovoru 

prostřednictvím e-mailu a znovu jsme toto stanovisko zopakovali na začátku našeho 

setkání. Formát elektronické komunikace zároveň sloužil jako podoba informovaného 

souhlasu, kde byly představeny veškeré podmínky účasti na výzkumu. Tento e-mail 

přikládáme do příloh této práce, viz příloha 1. Účast na výzkumu byla zcela dobrovolná a 

účastníky výzkumu jsme s touto skutečností seznámili.  

V úvodní fázi rozhovoru jsme zopakovali průběh setkání, informovaný souhlas byl 

účastníkem vysloven ústně, písemnou formu jsme nevyžadovali. Jedním z těchto důvodů 

byla předchozí e-mailová korespondence a druhým důvodem byla skutečnost, že některé 

schůzky probíhaly online, skrze internetovou platformu Zoom nebo Skype, a podpis 

takového souhlasu by zvyšoval náročnost na spolupráci. Ústní vyjádření informovaného 

souhlasu bylo zaznamenáno na audiozáznam, ke kterému taktéž účastníci výzkumu 

poskytli souhlas.  

Každému z účastníků jsme také nabídli možnost nahlédnout do výsledků výzkumu 

a také kdykoliv z účasti na výzkumu, a to i zpětně, odstoupit (tj. přerušit či ukončit svou 
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účast). Také jsme nabídli možnost dalšího doplnění vyřčeného, případně možnost další 

schůzky. Stejně tak jsme nabídli i možnost vynechání určité části rozhovoru, pokud by si to 

účastník přál. Jako odměnu jsme nabídli pouze samotnou možnost účastnit se na takovém 

typu výzkumu – žádné finanční ani jiné hmotné statky poskytnuty jako odměna nebyly.  

Z důvodu zachování anonymity účastníků výzkumu jsme se také rozhodli v popisu 

výzkumného souboru minimalizovat informace o tom, ve kterém konkrétním výcviku 

nabyli účastníci vzdělání, k jakému psychoanalytickému modelu se přiklánějí (zda se 

přiklánějí k britské teorii objektních vztahů, americké interpersonální psychoanalýze, 

selfpsychologii, současné vztahové psychoanalýze atd.), stejně tak jako informace o tom, 

ve kterém pracovišti a s jakou skupinou pacientů pracují. Na jedné straně je to dáno 

skutečností, že různí psychoanalytici se ve svém působení snaží integrovat myšlenky 

různých analytických škol a dále; výzkumný soubor, o který se jednalo, byl složen 

z analytiků či analytických terapeutů, kteří mají několikaleté zkušenosti ve svém oboru 

(nikoliv z čerstvě absolvovaných analytiků), a tak by prozrazení hlubších informací mohlo 

prozradit jejich identitu. Snadell a jeho kolegové (2019) uvádí, že u zkušenějších terapeutů 

bývá velmi obtížné zajistit jejich anonymitu ve výzkumu. Uvádí, že intervence, které 

psychoterapeuti svým klientům poskytují, stejně tak i reflexe jejich klinického materiálu, 

nabývá specifického „podpisu“ psychoterapeuta, a tak se psychoterapeut může stát snadno 

identifikovatelným. Snažili jsme se tedy tyto informace redukovat také z etických důvodů.  

V souvislosti s etikou výzkumu se hovoří také o rovině etických pravidel chránících 

výzkumníky (Miovský, 2006). O takových pravidlech hovoříme zejména v případě, kdy 

kontakt s účastníky výzkumu může ohrozit samotného výzkumníka. To znamená, že 

výzkumník má možnost dle etického jednání kdykoliv z probíhajícího výzkumu odstoupit, 

pokud by se cítil nejistý nebo cítil obavy. Takovou situaci jsme však nezaznamenali.     
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8. Výsledky 
 Na základě kvalitativní analýzy kódovaných dat jsme identifikovali celkem 6 

kategorií, které byly relevantní ke zvolené výzkumné otázce. Vygenerovanými kategoriemi 

jsou (1) Okamžiky setkání, (2) Vztah (3) Integrace techniky a vztahového, (4) 

Psychická změna, (5) Kompetence na straně analytika a (6) Proces. Některé 

z uvedených kategorií jsou propojeny s několika souvisejícími koncepty, které dále 

představíme. V procesu vyhodnocování dat jsme kódované segmenty několikrát přeskupili 

a revidovali v souladu s novými interpretačně významnými informacemi. Veškeré 

identifikované kategorie a koncepty odkazují na původní data.  

Kategorie jsme neseřadili náhodně, ale podle posloupnosti, ve které se nám 

objevovaly v průběhu rozhovorů. Pro lepší orientaci uvádíme Tabulku 1 s jednotlivými 

významovými kategoriemi a k ní přiřazenými koncepty. U každé kategorie je uvedena 

frekvence v kódovaných segmentech. Absolutní četnost zaznamenaných kódů činila 546 

položek.  Frekvence i námi zvolené seřazení jednotlivých kategorií jsou uvedené spíše pro 

přehlednost kódovaných segmentů, nikoliv pro interpretační význam jednotlivých kategorií 

– na ten se podíváme důkladněji v interpretaci jednotlivých kategorií níže v textu. V rámci 

kvalitativního výzkumu pro nás nejsou stěžejní četnosti, ale významy. V interpretační části 

kategorií je slovo účastníka výzkumu zvýrazněno kurzivou.  

Soustava kódů Frekvence 

Okamžiky setkání 65 

Neopakovatelnost  

Společná cesta  

Dobrodružství  

Vztah 177 

Empatie  

Vzájemnost  

Změna na straně analytika  

Korektivní zkušenost  

Pacientova svébytnost  

Integrace techniky a vztahového 54 

Psychická změna 80 

Kompetence na straně analytika 106 
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Autenticita analytika  

Neutralita  

Psychoanalytická technika  

Proces 64 
Tabulka 1 – Přehled kategorií a konceptů 

 

Interpretace jednotlivých kategorií 

Významným poznatkem, který se objevoval již jak při kódování, tak během 

následné interpretace dat, byla skutečnost, že v rámci jedné a téže kategorie se objevovalo 

uspořádání kolem obou pólů též dynamiky. Například koncept Intuice obsahoval jak 

výpovědi o naprosté nezbytnosti využívání této dovednosti v psychoanalytickém procesu, 

tak výpovědi zcela opačné, kdy dotazovaný psychoanalytik spatřoval v přílišném spoléhání 

se na intuici riziko v odklonění od techniky, a tím také od procesu. Takové výroky jsme 

nechali pro srovnání v jedné a téže kategorii (případně konceptu) jako opačná vyjádření 

téže dimenze. Takový přístup je syntonní s psychoanalytickým, šířeji psychodynamickým, 

myšlením. Jak uvádí McWilliamsová (2015), lidé nejsou uspořádání kolem neměnných 

statických vlastností a rysů, nýbrž kolem témat a „dynamiky“. Proto se také stále používá 

termín psychodynamický. Lidé jsou uspořádáni kolem vlastností, které jsou pro ně důležité 

a obvykle se u nich projevují oba póly téže dimenze. Podobným způsobem můžeme 

uvažovat nejen o intrapsychických fenoménech, ale také o intrapsychických fenoménech 

oživených v interpersonálním poli – tedy v procesu jako takovém.  

Jednotlivé kategorie a koncepty, které jsou uvedené v tabulce, jsou úzce propojené, 

a je tedy nutné o nich uvažovat pouze v kontextu ostatních kategorií. Například korektivní 

zkušenost vzniká pouze ve vztahu a napomáhá psychické změně, zároveň jí však 

napomáhají i další z uvedených kategorií. Níže se podíváme na interpretaci každé z nich.  

I. Okamžiky setkání 

Pokud analytici hovořili o významu okamžiků setkání, zmiňovali často, že se jedná 

o tanec dvou lidí, vyzdvihovali okamžiky překvapení, odklon od techniky a daleko větší 

význam přisuzovali lidskému elementu, „human touch“, v procesu psychoanalýzy. 

Zmiňovali, že takové okamžiky nemusí být nutně alfou a omegou analytického procesu, 

ale napomáhají posouvat proces na novou, kvalitativně odlišnou úroveň. „Je to hrozně 
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důležité, nepovažuji to za cíl, není to něco, co se dá nějak naorganizovat, navodit, je to 

spíš, jsou to další dveře, kterými člověk může vstoupit na jiný level, když máte všelijaké ty 

virtuální hry, tak ty děti chodí na jiný level, tak mi připadají tyhle momenty autentické 

hrozně důležité, ale nejde je naorganizovat a jsou způsobem, jak se dostat někam jinam.“ 

Zde je naprosto zásadní informace, že prohlubují potenciál léčby, a zároveň, že jsou 

autentické, spontánní a nelze je navodit uměle.  

U okamžiků setkání se objevoval poznatek, že takové okamžiky proměňují oba 

zúčastněné – jak psychoanalytika, tak klienta. „Smyslem toho, proč ty lidi k nám přijdou a 

my tam na ně čekáme a strávíme spolu ten čas, je, abychom se dokázali setkat, a v tom 

setkání se uvede do pohybu svět. Náš taky. Každé setkání s tím či oním pacientem během 

mého života je něco, co mě mění.“ Faktor vzájemnosti je pro prožitek okamžiku setkání 

zcela zásadní. Očekává, že pokud se proměňuje něco u klienta, něco se mění i na straně 

psychoanalytika. V tomto výroku navíc zaznívá, že právě okamžik setkání je tím, co 

oživuje analytický proces. Změna na straně analytika se v různých formách objevovala 

v každém z rozhovorů, proto jsme jí vyčlenili samostatný koncept, který rozpracováváme 

v kategorii vztah.  

Psychoanalytici také hovořili o zkušenostech ze své  vlastní analýzy, které 

odpovídají konceptu okamžiku setkání. „Já si třeba pamatuju ve své psychoanalýze na 

spící psychoanalytičku, ale ona to zapřela. Ona řekla, že měla jenom zavřené oči a že 

nespala.  A myslím, že jsme to místo nikdy nepropracovali. Já jsem jí to říkal, že spala, a 

ona to zapřela. Tak krom toho, že to je takový hezký biblický místo, nemůžete se mnou 

aspoň hodinu být vzhůru v zahradě Getsemanský… tak prostě, vlastně kdyby řekla ‚Jo, to 

máte pravdu, nezlobte se, to se stane‘, tak by se tam možná objevil opravdu nějaký 

potenciál nějaký blízkosti nebo porozumění, možná bych tam mohl mít pak taky právo 

nebýt tak strašně bdělej nebo by se mohly objevit asociace k tomu, nebo že je bezpečné u 

toho druhého usnout… To zapření to, myslím, nedovolilo.“ Takový příklad je situace, 

kterou Daniel Stern ve své práci označuje jako okamžik nyní, který byl promarněn a 

zabránil vzniknutí okamžiku setkání. V psychoanalytikově reflexi je patrné, že vnímá 

nenaplněný potenciál této situace. Situace, která nabývala potenciálu blízkosti, 

porozumění a uvolnění, nebyla využita. Můžeme uvažovat o tom, že zmíněná analytička 

neměla dostatek vnitřního prostoru připustit vlastní pochybení a v danou chvíli se vzdala 

své autenticity pro obraz vlastní profesionality.  
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Důležitá otázka v souvislosti s okamžiky setkání byla, jakým způsobem se tyto 

zážitky zvnitřňují.  „Jedna věc, že se to děje nebo může se to dít, tyto situace, ale nemusí 

docházet ke zvnitřnění, může docházet k tomu, že vztah je něčím specifickej, novej, jako 

kdyby léčivej ve smyslu, že kompenzuje momentálně. Ale přijde mi, že se mi to aspoň 

většinou nějak daří, ale to, co se mi zdá jako další level, jestli u někoho dojde ke zvnitřnění 

týhle kvality ve vztahu k sobě.“ Doplňující otázka na psychoanalytika tedy byla, jak se daří 

tyto fenomény internalizovat. Odpovědí účastníka bylo: „To je magie.“ Taková odpověď 

se objevovala opakovaně v rozhovorech s psychoanalytiky, blíže ji rozpracováváme 

v kategorii komplexní zkušenost.  

Neopakovatelnost 

Okamžiky setkání nelze navodit uměle, nelze je naprogramovat, nelze sestavit 

jeden univerzální návod, jak jich dosáhnout. S každým klientem se ocitáme na zcela 

novém, neopakovatelném vztahovém hřišti, a ačkoliv oba známe pravidla a tušíme cíl, 

ještě nemusíme zvítězit. Každá zkušenost s klientem je naprosto jedinečná, unikátní. 

„Člověk je všelijak během té hodiny taky vyřazovaný a je pro něj náročné obnovovat tu 

svou živou přítomnost, tu svou vnímavost vůči těm rolím, vůči tomu, co skutečně cítí. Tím 

tomu samozřejmě jdete naproti, ale myslím si, že v tom tanci těch dvou lidí je to 

neopakovatelný, je to, jako když se s někým ten tanec daří a s někým ne… Vždycky je to o 

těch dvou, to tím chci říct.“ Ačkoliv se analytik může snažit, obnovovat svou živou 

přítomnost, i když je to z různých důvodů náročné, může se snažit klientovi porozumět, 

ulevit mu, může ovládat techniku a může i mlčet, přesto se mohou s klientem míjet. „V 

terapii, nebo analýze, tak to neobjevuju Ameriku, to je prostě setkání dvou lidí. Někdy se to 

setkání daří a někdy to nemá cenu, tak ten člověk jde hledat někoho jiného.“  

Analytická práce má tedy své limity. Takové limity analytici reflektovali nejen ve 

vztahovosti s klientem, ale také ve spojení s limity techniky. „Neříkám, že se mi nikdy 

nestane, že tam přijde někdo, komu nesedím, intuitivně se netrefím a ten člověk odejde. Čili 

já nemůžu dělat změnu u každýho, nemůžu sázet na to, že technikou pomůžu každýmu, to je 

blbost.“ Skutečnost, že se setkání dvou lidí nemusí podařit s každým, nezbývá než 

s pokorou přijmout a věřit, že se podaří s někým jiným.  

Koncept neopakovatelnosti souvisel také s integrací chyby v analytickém procesu. 

Chyba je nežádoucí, ale nutná. „S tím vypadnutím z role, nebo s integrací chyby… mně je 

milej ten přístup, kterej říká: ‚To není jenom problém, v tom je nějaký potenciál.‘ Ta 
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situace jako by překračovala ten rámec a nějak… teďka jde asi o to, co se stane.“ Zde 

kromě toho, že analytik připouští možnost pochybení, tak v něm navíc spatřuje potenciál, 

v závislosti na tom, jak se chybný úkon v psychoanalýze zpracuje – „jde o to, co se stane“. 

Schopnost připustit možné pochybení analytika dává klientovi zprávu o tom, že 

analytik není dokonalý, že je také jen člověk, že je pouze dostatečně dobrý (good 

enough), a tak si klient sám může dovolit nebýt vždy dokonalý. „On musí nějak unést, 

že není třeba v centru mého zájmu a že třeba mu úplně taky jako nerozumím anebo je tam 

něco, čemu říkáme empatické selhání. Taky někdy něco zvorám nebo to řeknu blbě, ale 

můžeme se o tom bavit. Není to o tom, že bych ho nějakým způsobem odmítal. Pro mě je to 

těžký, abych já jako terapeut unesl svoji chybu. Abych si mohl sám sobě interpretovat nebo 

případně v supervizi řešil vlastní chyby, abych taky vydržel se na ně nezlobit za to, že já 

dělám nějaké chyby, naopak. Je to prostě normální, můžeme o tom mluvit a ten klient má 

takový zážitek, že nemusí být dokonalý, a přesto je přijat. Přesto je milovaný a 

respektovaný v tom vztahu.“ 

Společná cesta 

Koncept společné cesty v psychoanalýze reflektuje dyadický interaktivní proud 

analytika a klienta směrem k naznačenému cíli. Analytik i klient se na této cestě vzájemně 

poznávají, zakoušejí, jak se k sobě mohou vztahovat, postupně se buduje pocit důvěry. 

Postupně směřují k vytváření a sdílení podobných světů. Tento proces je z velké části 

spontánní a nepředvídatelný, a tak se objevuje mnoho nesouladů, vykolejení, 

nedorozumění a neurčitostí. Tyto „chyby“ vyžadují proces opravy.  

Koncept společné cesty je taktéž koncept představený Danielem Sternem a i 

v našem výzkumu se objevovaly výroky sytící tento koncept. „Je to z počiatku ako s 

každým vzťahom. Prvé týždne sú také ako o zamilovaní sa, že vlastne vábime tých 

pacientov do niečoho intenzívnejšieho.“ Analytici uváděli, že na této společné cestě klienti 

často zpracovávají svůj stud, hanbu, opatrnost, odpor. Na počátku společné cesty klienti 

„oťukávají“ svého analytika, kolik je schopný toho snést, co si vůči němu mohou dovolit, a 

v průběhu času, pokud se analýza daří, se stávají otevřenější, autentičtější a této 

autenticity nabývá i analytik. „Každým rokom sa to niekam posúva, čo do väčšia také 

otvorenosti a nejaké autentickosti. A koľkokrát mi nejde až tak o ty interpretácie a nejakú 

hlúbovú analýzu.“ Poznámka na závěr, „kolikrát nejde až tak o interpretace“, je pro 

okamžiky setkání zcela zásadní. Analytici, kteří popisovali fenomén okamžiků setkání a 
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specificky koncept společné cesty, uváděli, že často nesetrvávají v technickém rámci, 

v poli interpretací, ale že se tam objevuje něco jiného, něco víc než interpretace.  

Někteří analytici sami spontánně používali termín „cesta“, „procházení“, který 

odkazuje na vnímavost vůči procesu. „Tam je dobrý to slovo, co nemá v češtině úplnou 

paralelu, a to je procházení. Procházení tou cestou terapie, nebo analýzy. Člověk z ní 

nevychází opravenej, nějakej lepší, ale prostě, když se to povede, tak s tím, že má lepší 

základ, aby sebe viděl v tomto světě nějakým lepším způsobem.“ V psychoanalytickém 

myšlení se objevují spory na téma, zda jsou psychické obtíže způsobeny intrapsychickým 

konfliktem či ustrnutím ve vývoji (Mitchell & Black, 1999). Přestože implicitně věříme, že 

tyto fenomény se vzájemně nevylučují, ve výše uvedených příkladech je patrný odkaz 

k vývojovému hledisku. Proces je vývoj. Pokud na cestě analytickým procesem dochází 

k uklouznutím a klopýtnutím, můžeme nabídnout fantazii, nakolik jsou taková uklouznutí 

analogická k uklouznutím, ustrnutím, ve vývoji. Taková interpretace by však byla poněkud 

odvážná a bereme ji proto s jistou rezervou.    

Dobrodružství 

Analytický proces je ve vnímání analytiků dějem, seancí, hrou, dobrodružstvím. 

Vzrušující cestou za poznáním. Dobrodružství je tím, co analytiky na jejich práci baví, a 

pokud se vše daří, dává analytikům pocit, že jejich práce má smysl. „Překvapení je to, co 

mě na tom baví. Je to fakt dobrodružný, když zjišťujete, jak různý lidi přemýšlejí o velmi 

podobných věcech a jak jim člověk často vlastně vůbec nerozumí. A to je obrovský 

dobrodružství, protože zjišťuje, že tam, kde si myslíte, že tam, kde se tomu dá rozumět 

právě takhle – a najednou člověk zjistí, že to je nějak úplně jinak, to je osvěžující, to je 

dobrodružství.“  

Okamžiky překvapení, třebaže nevíme s jistotou, zda jsou právě tím, co stojí za 

zdárnou léčbou, jsou vždy jedním z faktorů, který oživuje přítomnost mezi analytikem a 

klientem a jistě jsou předpokladem prožití okamžiku setkání. Tentýž analytik 

pokračoval příkladem „Jedna klientka mi půl roku pořád suše a naprosto nudně povídala 

nějakou banalitu. Ale od začátku do konce mě prakticky nenechala vstoupit do toho, a když 

jsem se zeptal, tak stejně pokračovala tím svým nudným suchým způsobem. Bylo to 

příšerný a já jsem furt čekal a pokoušel jsem se různě to spojit, nešlo to s ničím, nenechala 

mě do toho vstoupit, pořád to bylo suchý nudný, prázdný. Až jsem se už vzdal a říkal jsem 

si, tak to asi takhle nějak potřebuje, uvidíme, kam to prostě půjde. A poslouchal jsem a 
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poslouchal jsem, až se mi stalo, že jsem usnul a já myslím, že ona prostě na tohle čekala, 

protože v tu chvíli si toho všimla, že já tam sedím za ní, ale ona to úplně cítila na tom 

dechu a okamžitě zareagovala a od tý chvíle to teprve začalo bejt zajímavý, ona se do mě 

mohla pustit, mohla mi vyčítat, prostě najednou tam začalo bejt něco živýho mezi náma.“ 

Tento moment je příkladem naplněného okamžiku nyní – okamžiku setkání. Je spojený 

s překvapením, autenticitou a spontaneitou. Analýza od této chvíle začala být „živá“. 

Analytik před klientkou nezapřel, že podřimoval, uvolnil se a připustil své odpojení 

v danou chvíli. Takové odpojení však nakonec fungovalo jako spojení. Možná kdyby svůj 

prožitek zapřel, analýza by nenaplnila svůj potenciál, podobně jako v příkladu výše se spící 

psychoanalytičkou.   

Analýza jako dobrodružství je provázána s odkloněním od analýzy 

intrapsychického obsahu, směrem k orientaci na proces, na děj, který se odehrává mezi 

analytikem a klientem. „Člověk je v riziku, že by se orientoval na obsah toho, co se říká a 

děje. Seance, to je dění. Něco se tam děje, něco se tam odehrává. Seance je hra, 

odehrávání se něčeho. A pokud se bude člověk zaměřovat na to, co se hraje, tak může 

nevidět a neslyšet to, co je pod tou hrou, co je jejím smyslem.“ Proces je vždy spojen více 

s implicitním, preverbálním, s procedurální složkou. Třebaže má klient nezpracované 

intrapsychické konflikty, ty samy ožívají pouze v interakčním procedurálním rámci a 

pouze v takovém mohou být přetvářeny. Ostatně i analytici orientující se na strukturu 

osobnosti spíše než na ustrnutí ve vývoji musí připustit, že sama struktura se formuje skrze 

druhé a pouze s druhým může být proměňována – ať už zvědoměním nevědomého skrze 

interpretaci, nebo prožitím a integrováním nových interpersonálních vzorců.  

Dobrodružství je vždy spojené s určitým rizikem. Dobrodružství, které není 

nebezpečné, není dobrodružství. Analytik, který se vydává na dobrodružnou cestu 

spontaneity, také v mnoha ohledech riskuje. „Ja odkryla svoju nejakú slabú stránku lebo 

že som sa viacej vyjavila v ľudskosti. Riskovala som lebo to pacient môže aj neprijať lebo 

môže prejsť do nejaké agresie, že ako ja vám tu platím a vy… Takže niekedy je to taký 

freestyle, že človek proste povie, čo napadá nás lebo čo prežívame.“ Jak vidíme, zde je 

proces dobrodružství spojen se spontaneitou, sebeodhalením a rizikem nepřijetí ze 

strany klienta. Pokud do takového rizika vstoupíme, ocitáme se na nejisté, neznámé cestě, 

na které se můžeme snadno ztratit, zabloudit nebo ztratit svého klienta – našeho partnera 

na společné cestě. Můžeme však zároveň objevit místa, do kterých dosud nikdo nevstoupil 

a objevit to, co na své objevení čekalo již dlouho.   
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II. Vztah 
„Přemýšlela o tom, jak moc vás lidé změní. Bylo to přesně naopak, než jak to člověk 

slýchá, že prý druhého nikdo změnit nedokáže. Nebyla to pravda. Člověk se ve skutečnosti 

mění pouze skrze druhé.“ – Susan Minot 

Téma okamžiků setkání je neodmyslitelně spojené se vztahem, který vzniká mezi 

psychoanalytikem a klientem. Jak takový vztah vypadá a co si pod ním 

v psychoanalytickém myšlení můžeme představit, se mezi analytiky velmi liší. Koncepty, 

které se s touto kategorií pojily, byly korektivní zkušenost, vzájemnost, empatie, změna na 

straně analytika a pacientova svébytnost. Pouze ve dvou z rozhovorů se téma vztahu vůbec 

neobjevovalo. V ostatních rozhovorech téma vztahu zaznělo vždy, ačkoliv v odlišných 

významech. Ve většině rozhovorů byl vztah uváděn jako právě to, co stojí za výslednou 

psychickou změnou. „Myslím, že tu změnu jako zprostředkovává zvláštní typ vztahu, 

respektu k tomu pacientovi a k sobě.“ V této výpovědi byl vztah vnímán skrze vzájemný 

respekt, a to nejen ke klientovi, ale i k sobě samému. 

Někteří psychoanalytici vnímali vztah pouze na úrovni analýzy přenosu a 

protipřenosu: „To je náplň přenosu, že oni si ke mně vytvářejí vztah, podobný nebo 

analogický tomu, co zažívá buď ve svém okolí, nebo co zažíval v minulosti. To je náplň 

toho.“ Pro jiné analytiky byl přenos a protipřenos jistě součástí vztahovosti, ale zmiňovali i 

další charakteristiky vztahu, jakými jsou opravdový cit, sympatie, lidská blízkost. 

„Sdílíme nějakou terapii, která je hrozně osobní, intimní a vlastně hrozně lidská. Sdílíme 

nějakou společnou zkušenost v tom vztahu, že se něco děje.“ Analýza přenosu a 

protipřenosu je jistě cenná, významná a nepostradatelná součást psychoanalytického 

procesu. Oproti reálnému vztahu se však orientuje na analýzu minulých zkušeností 

oživených v přítomnosti analytika. Reálný vztah však skýtá potenciál prožití zcela nového 

zážitku, nevázaného na předchozí zkušenosti – spíše než o analýzu minulosti v přítomnosti 

se jedná o zážitek něčeho, co se dosud nikdy nestalo. „To je to spolubytí, to je ten 

skutečnej vztah. To, co tam reálně probíhá, a to se nedá zredukovat na nějakej přenos a 

protipřenos, to je nějaká ta totální lidská angažovanost obou dvou těch lidí, ta má hodnotu, 

ta jde daleko přes nějaký interpretace a validizace atd. To je asi to nejlepší, co můžeme v 

životě zažít.“ 

Takové pojetí lidské blízkosti, vzájemných autentických sympatií a antipatií bylo 

však pro jiné analytiky nebezpečným signálem. „Já myslím, že když máte pocit, že si s ním 
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vyloženě sedíte, tak to je čtyři vykřičníky.“ Vzájemné sympatie zde byly vnímané jako 

varovný signál v procesu terapie. Proti tomu však stálo mnoho výroků, které poukazovaly 

na to, že pokud se setrvává v odosobněném dialogu, na úrovni intelektuálních interpretací, 

pak vzniká otázka vytěžitelnosti terapie. „Pokud člověk setrvá v tom, že chce tu terapii 

hlavně použít jako intelektuální nástroj, tak mu to taky třeba prospěje, akorát si myslím, že 

se ta jeho změna projeví spíš ve schopnosti rozumět svýmu životu, ale nemusí mu být líp, 

nebo mu může být líp tím, že nad tím má větší kontrolu.“ Tento výrok je sice vázaný 

směrem ke klientovi, můžeme jej však analogicky vztáhnout i na analytika – pokud 

analytik používá analýzu pouze jako intelektuální nástroj, kde odosobňuje sám sebe, pak se 

nabízí otázka, k jak hlubokým změnám v prožívání u klienta dochází. Uvedeme další 

z úryvků, který rozporuje vztah pouze ve smyslu přenos–protipřenos. „V optimálním 

případě stačí můj skutečný zájem, ne nějakej přenosovej, vyfabulovanej, ale můj skutečnej 

zájem o něho, můj skutečnej zájem o to, aby mu bylo líp. Nebo aby ten pacient měl tu 

skutečnej pocit, že ho mám rád. Myslím prostě lidský zájem, human touch.“  

Výroky, které naplňovaly pojetí vztahu jako autentického, vzájemného, lidského, 

převažovaly. Analytici si zároveň byli vědomi peripetií, které takový přístup může 

obnášet. Uváděli, že takový přístup je spojený s rizikem zamilovanosti, dále, že takový 

přístup nemusí být vhodný pro každého, a tak podobně. Žádné z těchto rizik však 

nepovažovali za něco, co by se v analytické situaci nedalo řešit – naopak.  

Analytici, kteří uváděli vztah jako klíčovou proměnnou pro utváření psychické 

změny, také uváděli, že výslednou podobu, kterou jejich vztah nabude, do značné míry 

ovlivňuje sama technika, konkrétně rozdíl mezi analýzou „v sedě“ a „v leže“. „Jak tady 

sedíme my dva, tak na sebe reagujeme, a to vědomě i nevědomě, a myslím, že tím vzniká 

jiný druh vztahu, než když si představíte, že sedím a na toho klienta vlastně nevidím anebo 

se na něj ani nedívám a reaguju na sebe, na svou představu o něm, bez možnosti zpětný 

vazby. To víc vede k takovýmu introvertovanýmu zamyšlení se nad hloubkou svých věcí a 

možnosti mít svý fantazie, jak pro toho klienta, tím, že má na to víc klidu. Když si takhle 

povídáme, tak je člověk víc v tý interakci než v tom, aby se mohl tak zasnít a nechat k sobě 

přijít nějakou denní fantazii.“ Situace tváří v tvář v psychoanalytickém procesu tedy 

stimuluje intersubjektivní pole, vzájemnost, zatímco ležící klient umožňuje volné 

asociace, utváření představ a fantazií.  
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Zajímavé bylo pozorovat, jak se analytikův pohled na vztahovost a na samotnou 

psychoanalýzu proměňoval v průběhu času. „Takhle nějak jsem chápal tu 

psychoanalýzu, že to je taková psychochirurgie nebo psychoneurochirurgie, kdy záleží na 

detailech a dobrejch postupech a dobře časovanejch postupech atd. Protože tak jsem měl 

dojem, že jsem to zažil. Tak jsem to taky praktikoval, když jsem tu analýzu začal dělat. A 

postupem doby, netrvalo to dlouho, mně vlastně trošku začalo vrtat v hlavě, nebo spíš to 

byly emoce než myšlenky, že něco chybí, že tý mý zkušenosti něco chybělo. To, co mně 

chybělo a co jsem nějak obtížně si dokázal formulovat, tak to byl vztah, reálnej lidskej 

vztah s tím analytikem.“  

Korektivní zkušenost 

Pokud vztah něco přímo zprostředkovává, pak je to korektivní zkušenost. 

V analytické hantýrce – dochází k reparaci původních objektních vzorců, introjikovaných 

objektů. Pokud analytici hovořili o vztahu, lze uvést, že jejich společnou premisou bylo, že 

podstatou většiny patologie, psychopatologie, jsou narušené vztahy, a tak svým 

klientům poskytovali, vědomě i nevědomě, jiný, nový zážitek vztahovosti, který do té doby 

klienti nezažili. „Ne že bych chtěl poskytovat tomu pacientovi kompletní náhradu za věci, 

který neměl v dětství, ale nějakým způsobem mu nabízím jinej vztah, kterej on má možnost 

postupně zvnitřňovat, bude-li chtít.“ 

Ve vztahu s psychoanalytikem v optimálním případě dochází k internalizaci 

nového objektu. „Myslím, že jsem byl stabilní, že jsem tam byl předvídatelný, takže o 

tohle se mohla opřít, že to byla v něčem jakási korektivní zkušenost v tom nenárokování si, 

tak, jak to zažila z domova … byla schopná potom navázat vztah a vstoupit do hlubokého 

partnerství, což na začátku měla obavu z jakéhokoli vztahu.“ Objevovaly se podobné 

výroky tohoto typu, které byly zároveň svázané se vzájemným propojením. „Terapeut je 

v roli objektu, jako vztažného, že se ke mně nějak vztahuje ten člověk a já k němu, a on, 

pakliže ta terapie není postavená na hlavu, tak vždycky má příležitost opravit si něco ze 

svých starých objektů, protože ten terapeut, ten mu naslouchá, ten ho nekritizuje, ten ho 

neobviňuje, neznehodnocuje ho. Takže je tam vždycky nějaká nová emoční zkušenost. 

Korektivní zkušenost.“ 
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Empatie 

Koncept empatie se ve výpovědích analytiků objevoval jako stěžejní předpoklad 

prožití korektivní zkušenosti. Zároveň se koncept empatie jevil jako svízelný. Na jedné 

straně se ve výpovědích psychoanalytiků téma empatie a laskavý přístup vyskytovalo jako 

základní předpoklad pro utváření pocitu bezpečí, důvěry, pro dosahování psychické 

změny. „Vidí, že ten terapeut mu naslouchá, že se mu snaží rozumět a že mu také někdy 

rozumí.“ 

Na druhé straně se objevovaly výpovědi, které svědčily o opaku, co se týká 

emočního empatického přiblížení. Analytik se v takových výpovědích nesnažil být 

empatický, naopak pro něho bylo důležité udržovat svůj odstup. „Víte, hrozný omyl je 

podle mě, budeme mluvit společným jazykem s tím pacientem, kruci, kvůli tomu on 

nepřišel, on chce slyšet můj jazyk, kterej jim to upřímně řekne. Jako mluvit pacientovým 

jazykem, navázat se, to jsou terapeutický hrozný chyby, podle mě. Protože to neléčí. To je 

nějaká rozevřená sympatie a sympatie už vůbec neléčí. Ono i s tou empatií je to takový… 

když budu ke každýmu empatickej, tak se zblázním a budu vyhořelej po třech měsících. 

Potřebuju být korektní a bejt zvědavej a to nemusím být úplně empatickej.“ Ačkoliv zde 

analytik hovoří o tom, že nemusí být empatický, jedná se v jeho výpovědi pravděpodobně 

pouze o absenci emoční složky empatie. Kognitivní složka, která je také její součástí, zde 

musí být zachována, aby analytik porozuměl mentálnímu stavu druhého, třebaže ho s ním 

emočně neprožívá.  

Ve chvílích, kdy analytici hovořili o empatii, bylo možné tyto výroky rozčlenit do 

tří základních subkategorií, pro jejichž označení jsme převzali psychoanalytickou 

temrinologii – zrcadlení, holding a containing. U každého z těchto termínů uvádíme 

ilustrační příklady.  

Zrcadlení. Člověk se vidí, je odrazem sebe v zrcadlících očích druhého. Jak jsme 

uvedli v teoretické části, dítě se v ideálním případě stává klenotem v oku matky – to, jak se 

matka na dítě dívá, dítě postupně převezme za své. Druhý se stává zrcadlem, ve kterém 

člověk zří sám sebe. „V zrcadle toho, jak mě druhý vidí, v tom já se vnímám. V zrcadle 

opravdickým, ale také v zrcadle setkání s druhým. Já je obraz. Já je obraz sebe. Jak se 

vidím, to je vědomá věc, to je já. To, ale bez druhýho nemůže být. Jinak by to byl narcis, 

který se utopí v tý svý studánce, nemůže se hnout, protože by se viděl jenom sám. Ten 

terapeut nebo analytik je tam na místě toho druhýho, ke kterýmu se mluví, toho, kdo tu řeč 
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poslouchá, samozřejmě ty obsahy, ale ten prožitek z toho, co ten pacient, jak k nám tedy 

hovoří. Psychická změna je posun v obraze sebe sama.“  

Termín holding odkazuje na původní matčino objetí dítěte, na podpůrné prostředí 

– v psychoanalytickém procesu utváří základní pocit bezpečí. Úkolem analytika je vytvořit 

bezpečný prostor, který je svou povahou dvojí – vnější a vnitřní. Vnější prostor odkazuje 

k bezpečnému nastavení terapeutického settingu, nastavení jistých hranic – začátku a 

konce sezení, pravidelnosti, frekvence, úhrady sezení. Vnější prostor je „prostor nějakýho 

materializovanýho času a místa“. Vnitřní prostor proti tomu odkazuje na samotnou 

stabilitu analytika. „Myslím, že jsem byl stabilní, že jsem tam byl předvídatelný, takže o 

tohle se mohla opřít“.  

 Tyto dva prostory, vnitřní a vnější, by měly být v ideálním případě propojené, 

jeden by měl napomáhat tomu druhému. Vnitřní prostor by se měl stát reprezentací 

prostoru vnějšího a naopak. „Mohl se spolehnout na to, že ta práce je vážně míněná, že je 

kontinuální, stabilní, že ten terapeut je stabilní, že se děje v jednom prostoru, tedy v 

terapeutické místnosti, a v jednom čase, na kterém jsme dohodnutí. Prostě aby věděl, jak je 

to ohraničené, a v rámci toho ohraničeného prostoru, aby se mohl cítit bezpečně natolik, 

že si tam pustí na špacír jakoukoli fantazii, jakýkoli pocit, cokoliv, co k němu přijde,“ 

Termín containing je velmi úzce svázaný s pojmem holding. V některých 

psychoanalytických kruzích je s termínem holding zaměňován, ačkoliv proti termínu 

holding je navíc doprovázen kromě vyslechnutí a uložení klientových emocí také jejich 

vrácením klientovi v přijatelnější, modulované podobě. Zatímco holding je spojen se 

stabilitou objektu, containing je spojen s porozuměním. „Když se ten terapeut snaží 

rozumět, když se snaží rozumět motivaci, proč on to takhle má ten člověk, proč to tak musí 

mít a ne nějak jinak, a dokáže to vhodnými slovy říct tomu klientovi nějak mu to předat tak, 

aby mu to mohlo být užitečné, tak to si myslím, že také zmnožuje bezpečí.“ Analytik 

přemýšlí nad tím, co klient říká, má respekt k jeho projevům, nezhodnocuje jej, nekritizuje. 

Snaží se mu porozumět. V kontejnování není cílem být dokonalým, ale „pouze“ 

dostatečně dobrým. „Snažím sa nebyť tou akože super mamou, ktorá pochytá každý ten 

plač, ale jednoducho aj jej trošku dávať do také tej autonómie, že môže to zvládnuť aj 

sama.“  

Analytik se svému klientovi snaží porozumět, a to s vědomím, že to nemusí být 

vždy příjemné. Analytik musí unést, že klient svého analytika nejen obdivuje, vzhlíží 
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k němu a mnohokrát si ho idealizuje, ale zároveň se ho mnohdy pokouší zničit, poškodit, 

destruovat. „Máme dobrý holding, containujeme tu agresi, ale nenecháme se zničit. Ale 

někdy tomu klientovi říkáme, tohle už je na mě hodně, už mě to zraňuje, nevím, proč to 

děláte. Taky je v zájmu toho dítěte, aby nezničilo tu matku. Tohle jsou momenty, které 

posouvají tu terapii někam dál.“  

Požadavek na integraci příjemného a nepříjemného je v psychoanalýze kladen i na 

klienta. „Charakteristika příjemného nestačí. To si myslím, že není úplně snadný, protože 

dneska se nějak lépe prodává příjemnost a snadnost. Věci nepříjemný se nenosí, protože 

přece tlačí nebo svírají. Jenom blázen by si kupoval boty, který jsou mu malý, nebo se 

zapínal do saka, který je mu těsný. A přesto myslím, že je potřeba rozumět a hájit, že ta 

terapie jde pod kůži, do těla, dotýká se i věcí, který bychom radši nevěděli, který jsme roky 

popírali, vytěsňovali, a právě k nim má nějak ta terapie odvážně a s nadějí pouštět světlo. 

Jinak nic nového neozřejmí, bude jenom podpůrná a laskavá a to možná ke změně a k růstu 

nestačí.“  

Vzájemnost 

Jedním z témat současné psychoanalýzy je téma vzájemnosti, sebeodhalení, 

obousměrného vstoupení do světa toho druhého. U analytiků, kteří vztah s klientem 

vnímali spíše jako pracovní alianci a redukovali jej na úroveň přenosu a protipřenosu, tam 

taktéž docházelo k pochybnostem ohledně užitečnosti analytikova sebeodhalení. 

V opačných případech, kde vztah vnímali v jeho komplexnosti, kde byl přenos a 

protipřenos spíše součástí vztahu jako takového než tím primárním fenoménem, bylo pro 

ně sebeodhalení důležité pro klientův růst. „Myslím vzájemnost ve smyslu otevřenosti, 

společného pozorovaní, společného přemejšlení a eventuálně společného interpretování 

toho, co se děje. Já můžu dávat interpretace pacientovi o něm a on může dávat 

interpretace mně o mně.“ Samozřejmě analytici neodhalovali vše ze svého osobního 

života, ze svých nálad, ze svých pocitů vůči klientovi. Pokud to však vnímali jako užitečné 

v danou chvíli pro klienta, pak sdíleli a byli otevřeni klientovým nápadům, interpretacím, 

fantaziím o analytikovi. Vzájemnost byla také jedním z předpokladů zážitku korektivní 

zkušenosti. „Pro mě je prostě důležitou součástí psychoanalýzy vzájemnost. Ti pacienti, 

když přijdou do analýzy, tak žádné vzájemnosti nejsou schopni a nejsou schopni ji vytvořit, 

protože ji neznají, nemají ji v sobě, a teprve postupně se může nějakým způsobem tohle 

pospojovat, zvnitřňovat, takže případně i ode mě.“  
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V psychoanalýze a pravděpodobně i v jiných terapeutických přístupech se objevuje 

téma symetrie a asymetrie mezi terapeutem a klientem. Analytici, kteří hovořili o 

vzájemnosti, stále připouštěli jistou asymetrii v procesu, nicméně klienta vnímali sice 

v asymetrické, zároveň však rovnocenné pozici. Částečně se smazávala hierarchie mezi 

analytikem a klientem. „Vzniká právě tolikrát dneska zmiňovaný mezilidský pole, ve 

kterém je naslouchající stejně aktivní jako mluvící.“ Klienta vnímali spíše jako partnera, se 

kterým společně utváří terapeutické pole, než že by se stavěli do nadřazené pozice. 

Umožňovali svým klientům, aby spontánně hovořili o čemkoliv, co je napadne, a to i ve 

vztahu s analytikem. Objevovalo se téma sebeodhalení analytika. Analytici orientovaní 

na vztah, na vzájemnou dimenzi vztahu, zpochybňovali původně sterilní pohled na 

klienta. „Já tam nejsem od toho, abych volně asocioval a symetricky sdílel, co se děje ve 

mně, to ne, v tomhle ohledu je psychoanalýza samozřejmě orientovaná na pacienta, na to, 

že on tam přišel, abych se mu já pomohl se sebou, že jako já jsem tam za toho odborníka, 

který tomu má rozumět. A samozřejmě já improvizuju, hraju si, sdílím, mluvím třeba i o 

sobě, jsem ochoten si připustit nějaký svoje chyby, pokud jsou reálný, mám snahu je měnit, 

modifikovat, přiznat. Ale celý tenhle ten cirkus je kvůli tomu pacientovi.“  

Změna na straně analytika 

Vzájemnost implicitně znamená, že pokud se proměňuje klient, nezbytně se 

proměňuje i sám analytik. Proměna je vždy obapolná. Zajímalo nás, jakým způsobem 

k proměně na straně psychoanalytika dochází a jakým způsobem této proměně rozumí. 

„Neumím přesně popsat, co se děje, já jen vidím, že se nějaká věc změnila, je to něco, co se 

pohybuje na úrovni, která není celkem verbalizovaná, že to je jako kdyby něco, co je mezi 

prostorem mezi mým klientem a mnou v jeho nitru a mém nitru, něco se stane na obou 

stranách a obě dvě strany to už nemají tak, jako to měly předtím.“ Tento uvedený příklad 

je příkladem několika konceptů zároveň – propojuje kategorii okamžik setkání se 

vzájemností a změnou na straně analytika. Lze říci, že vzájemnost, pokud se proces 

terapie daří, vždy vede ke změně jak klienta, tak analytika. Pro změnu na straně 

analytika jsme však zvolili samostatný koncept, neboť změna na straně analytika se bez 

vzájemnosti neobejde, zároveň však vzájemnost není pouze o proměně na straně analytika. 

Analytici uváděli konkrétní příklady, co se mění na jejich straně. V jejich 

výpovědích docházelo k proměnám zejména na dvou úrovních – na úrovni proměny sebe 

sama jako analytika (já se dozvídám něco o sobě) a pak na úrovni proměny prožívání 
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terapeutické situace s daným klientem (stávám se uvolněnější, více mě to baví). 

Příkladem proměny sebe sama může být následující tvrzení: „Části toho vztahu budou 

opakovat nějaké mé vzorce. Vím jenom o těch vědomejch a o těch nevědomejch se můžeme 

časem něco dozvědět zprostředkovaně.“  Příkladem proměny prožívání terapeutické 

situace je například tento výrok: „Není to žádná procházka růžovým sadem. To je pak 

radost i pro mě. Mě to promění v tom, že mi to zase dává ten nový elán, novou energii, že 

to má smysl, že je to pěkná práce, že to fakt pomáhá, že to fakt funguje.“ 

Analytici uváděli i příklady, kdy se svým pacientem musí „onemocnět“, 

přizpůsobit se jeho způsobu prožívání světa, aby společně s ním dokázali směřovat 

k psychické změně. „Ten terapeut se musí změnit, aby mohl pomoct tomu pacientovi. 

Protože my s ním vlastně vždycky musíme onemocnět, ale protože máme ten trénink, tak 

máme jakousi imunitu, takže my se z toho dřív vzpamatujeme z tý nemoci a zareagujeme, 

ten náš psychickej imunitní systém, a pak můžeme pomoct i jim. Ale vždycky onemocníme a 

musíme se z toho uzdravit, a to je vždycky vlastně výhoda, protože vždycky získáváme něco 

navíc, něco novýho s tím pacientem. To je úplnou podmínkou.“ 

Důležitý poznatek, se kterým analytici přicházeli, byl, že v některých případech se 

musí změnit nejprve analytik, aby se mohl proměnit i klient. Analytik musí v některých 

případech změnit své vlastní prožívání klienta. „Mám pacientku, která mi dělá, nebo 

dělala, cirkus. Navzdory tomu, že říkala, že jsem byl strašně dobrý terapeut, tak se stalo 

něco, co způsobilo, že její přenos na mě začal být brutálně agresivní. A ona se mi hádala, 

nechtěla mi odejít z hodiny, křičela na mě, když vycházela z místnosti, tak křičela, že jsem 

nejhorší terapeut na světě, nadávala mi do kokotů… Dva roky čtyřikrát do týdne … Já jsem 

byl strašně nervózní a už jsem moc nevěděl, jak to ustát. A já jsem měl sen s ní, že se toto 

děje, že křičí, nadává, háže se o zem, rozbije mi sošku, zkrátka sen, který velmi kopíroval, 

co mezi námi za ten čas proběhlo. A já jsem v tom snu byl klidný a objal jsem jí. A ona 

vlastně přešila přesně tímhle stádium, brutálně šla zase do takového záchvatu a já jsem jí 

na základě toho svého snu řekl, že si myslím, že doteď jsem byl nervózní, ale přijde mi, že 

ona jen potřebuje objetí, aby ji někdo přijal, a od toho momentu se to změnilo, jakože 

navždy u nás dvou. Už nikdy nebyl ten záchvat, já jsem už nikdy nebyl nervózní a od toho 

momentu jako kdyby se to celé úplně změnilo.“ Tento příklad je příkladem nejen změny 

v prožívání klienta analytikem, ale zároveň příkladem holdingu, kdy analytik klientku 

přijal s její emocionální nestabilitou. 
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Pacientova svébytnost 

Analytici, kteří upozorňovali na význam svébytnosti klienta pro dosažení psychické 

změny, podtrhují klinické poznatky Donalda Winnicotta, který na tento fenomén upozornil 

ve svém díle (Slochower, 2017). Winnicott zdůrazňoval pacientovu „sebeuzdravující“ 

schopnost poznávat sám sebe a připomněl nám, že analytikovy znalosti a intelektuální 

interpretace mohou v některých případech zabránit hlubokým změnám, a být tak škodlivé 

pro terapeutický proces. Analytik by se podle Winnicotta měl vyvarovat role „vědoucího“, 

a to zejména v práci s velmi nemocnými pacienty. „Interpretace je nějaká práce naše, 

terapeutická. Snažíme se nabízet různé formy vysvětlení, s čím by to mohlo souviset, z čeho 

by to mohlo pramenit, ale de facto je to o tom klientovi, aby on sám si rozhodnul, která ta 

nabídka intepretací je ta pravá.“  Analytik se svou interpretací zachází jako s nabídkou, 

respektuje, že pouze klient je odborníkem na svůj vlastní život. Taková perspektiva 

přehodnocuje původní přesvědčení ve význam asymetrické, svým způsobem nadřazené, 

role analytika vůči svému klientovi. Schopnost sebeanalýzy je mimo jiné jedním z cílů 

analýzy.  

III. Integrace techniky a vztahového 

Neradi bychom utvořili dojem, že to jediné, co v psychoanalýze léčí, je vztah. Pro 

většinu psychoanalytiků byla zcela zásadní také znalost techniky, která jim poskytovala 

orientační rámec, ve kterém se pohybovat pro porozumění klientových obtíží. I analytici 

orientovaní převážně na vztah uváděli, že znalost techniky umožňuje pochopit, co se děje 

v daném vztahu „Jako by to mělo i svou řemeslnou část. Pokud nemáte nějaký vnitřní 

rámec, tak nemáte s čím, vůči čemu porovnávat to, co se v té analýze děje.“ 

Výroky, které stály na pomezí mezi čistou technikou a vztahem nebo vztah a 

techniku propojovaly, se slučovaly do následujících shluků: komplexní zkušenost, intuice 

a spontaneita. 

Komplexní zkušenost nám připomíná, že je velmi obtížné identifikovat jednotlivé 

kategorie a koncepty bez propojení jednoho s druhým. „Můžou probíhat regrese, může ten 

člověk mít disfacilní prožitky atd. To všechno je možný, já tím nepopírám tu teorii, ale 

vlastně nepracuju primárně s pudy, s transformací pudů, ale spíš na té emočně-vztahové 

zkušenosti, emocně-vztahových vzorcích.“ Přestože se zde analytik přiklání ke vztahovému 

pojetí psychoalýzy, uvědomuje si zároveň důležitost teoretického analytického rámce. 
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Někteří analytici explicitně vyjadřovali význam jak vztažnosti, tak interpretační roviny. 

„Myslím si, že k tý změně je dobrý oboje, jak ten zážitek v rámci dlouhodobýho vztahu, 

kterej zahrnuje nějakou míru otevřenosti a intimity, tak i jeho reflexe a případný 

propojování s nějakejma jinejma aspektama života, toho člověka, ať už jeho rodiny.“ 

Intuice 

Analýza je tvořivý, živý proces. Když se analýza daří, je to jako tvorba uměleckého 

díla, sochy nebo obrazu. Analytici znají techniku malby, zároveň spoléhají na svůj cit. 

„Pak je to možná více o té situaci a citu. Citu pro situaci, co říct, co neříct, kdy to říct, jak 

to říct. Jak formulovat nějakou reflexi toho, co klient říká. Jestli někdy spíše mlčet víc, 

nebo ho nenechat nějak moc dusit v tom mlčení.“  

Lze říci, že analytici v našem výzkumném souboru postupují se svými klienty 

obecně velmi intuitivně. Snaží se intuitivně vytvářet podmínky pro individualitu každého 

klienta. Svou intuici zároveň spojují se zkušenostmi a s věkem. Zatímco na počátku své 

kariéry byli více svázáni technikou, dnes si již vůči svým klientům dovolí mnohem více.  

Spontaneita 

 Spontaneitu jsme mohli pozorovat už jen v některých výrocích směřujících k nám 

jako k výzkumníkům. Někteří analytici vstupovali do rozhovoru bez přípravy a se svými 

odpověďmi v rozhovoru improvizovali. „Já jsem neměl chuť si říkat ‚toto povím, toto 

povím, to je důležité‘ a mít předem poznámky, já jsem si říkal, prostě až ta holka zavolá, no 

tak budu prostě poslouchat, a jestli máme žvanit o psychoanalýze, tak ať se i ten rozhovor 

stane živým rozhovorem.“  

Většina analytiků na spontaneitu do určité míry spoléhala i se svými klienty. 

Analytici uváděli, že se snaží nevstupovat do hodin s předem připravenými interpretacemi, 

předsudky či předpojatostí. Uváděli, že někdy myslí na to, nemyslet. Dovolit si svoji 

nevědomost. Spontaneitu spojovali i s jistým uměním. „Dneska som čítala rozhovor s 

našou speváčkou, Katka Knechtová, a pýtali sa jej, že ‚Ako píšete ty hity?‘ a ona že to sa 

nedá pripraviť, že Leonard Cohen každé štyri hodiny hrial na klavír a že toto s ňou vôbec 

neplatí a že ona proste príde a urobí a za 10 minúť má nejaký hit Spomal. Tak to je, je tam 

určité umenie v terapii.“  
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Na druhé straně se objevovali i analytici, kteří spontaneitu viděli jako nežádoucí 

faktor analýzy. „Spontánnost? To bych řekl, že je vošajstlich. Pacient si mě neobjedná, 

abych s ním spontánně švitořil. On chce ode mě ty mé odborné, byť autentické komentáře.“ 

IV. Psychická změna 

Kategorie psychické změny uvádí, jak konkrétně se psychická změna objevuje u 

pacienta, podle jakých kritérií analytik rozpoznal, že k psychické změně došlo. Nejčastěji 

analytici pozorovali změnu u svých klientů změnou v analytické situaci, změnou 

symptomů klienta, rozvinutím klientovy schopnosti sebeanalýzy, klientovou změnou 

obrazu sebe sama, proměnou ve vztazích, změnou ve zvládání náročných životních situací, 

dopadem na každodenní život. 

V kategorii psychické změny analytici velmi často uváděli, že mají veliké štěstí, 

pokud se psychická změna objeví přímo v procesu psychoanalýzy. Je to podle nich jistě 

cílem, zároveň si však uvědomovali, že třebaže se něco v procesu analýzy mění, k zásadní 

proměně může dojít s určitým zpožděním, a to i několik měsíců či let po ukončení 

psychoterapie. „Ako ja myslím, že ten najväčší posun, ta psychická zmena, sa najviac uvidí 

až mesiace po terapii, že my to najväčšia ovocie alebo tu čerešničku na torte ani 

nezlizneme. Lebo to už sa deje po.“ 

Specifikum psychoanalýzy je práce s latentním a manifestním obsahem a stejně tak 

tomu je v případě psychické změny. „Mnohokrát zo začiatku prídu s niečím manifestným, 

ale vlastne po pár týždňoch sa to skrúti úplne iným smerom a tam začínajú byt ty hĺbkovej, 

ty práve ako keby symptómy, to, čo si na začiatku pomenuje niekde. Takže zrazu to vyplynie 

z niečoho vzťahového, nejaký problém, konflikt“. To je zřejmě jedním z důvodů, proč 

analýza trvá tak dlouho a zároveň proč je velmi málo strukturovaná. Je třeba počítat s tím, 

že věci se teprve vynořují, a co se může zdát na první pohled zjevné, může ve skutečnosti 

skrývat odlišnou povahu duševního trápení.  

V. Kompetence na straně psychoanalytika 

Kompetence na straně analytika se pojily především s využitím psychoanalytické 

techniky a osobnostními dispozicemi analytika. Objevovaly se zde specifika analytické 

metody proti ostatním terapeutickým přístupům – specifika autenticity analytika v 

psychoanalýze, pojetí neutrality, nevědomá dynamika analytika, nevědomá dynamika 

klienta, práce s přenosem a protipřenosem, schopnost propracování intrapsychického 
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konfliktu a vlastní zkušenost z analytického výcviku. Pro některé z těchto faktorů jsme 

vytyčili vlastní koncepty.    

Autenticita analytika 

Zcela zásadní pro utváření psychické změny je analytikova autenticita. I tehdy, 

když jeho autenticita znamená držet se interpretační roviny spíše než vztahové, zůstává 

autentický. „Když jsem víc hovornej, tak jsem prostě i v tý analýze víc hovornej. Když jsem 

suše konstatující, tak jsem autentickej a tím pádem i suše konstatující.“ Ať již je 

analytikova přirozenost jakákoliv, jeho autenticita vnáší do procesu pravdivost. „Já si 

neumím představit, že by ten analytik produkoval nějaký vřelý prostor a zároveň nebyl 

vřelej. Že by žvanil o pravdivosti a přitom byl lhář. Takže ono se to nějak všechno musí 

udát v něm, jinak je falešný prorok.“ 

Autenticitě analytika výrazně napomáhala vlastní zkušenost z analýzy, kde si 

analýzu zažil sám na sobě a vnitřně se s ní identifikoval. „Hlavně, když ho sám na sobě 

zažije a má ten zážitek, jak on to prožil, jak to bylo pro něj důležité, co to pro něho 

znamenalo v životě za změnu, a pak tomu může opravdu věřit a může to předávat 

přesvědčivým způsobem, ne tím naučeným, ale tím žitým způsobem.“ 

Neutralita 

Téma neutrality je jedním z témat, o kterém se dosud analytici sváří. Zda má být 

analytický přístup charakteristický neutralitou, odosobněním analytika, anebo naopak, 

jestli má být vztažný, jestli má být jakýmsi pokračováním analytika a v určité míře i jeho 

vyjádřením. Jak psychoanalytici vnímali koncept neutrality, se liší v jednotlivých 

výpovědích. 

Psychoanalytici, kteří uváděli, že jsou ve své práci s klientem neutrální, uváděli 

spíše, že jsou neutrální k jednotlivým strukturám jeho osobnosti, že nestraní ani jeho 

id, egu ani superegu. Původní pojetí neutrality, o kterém hovořil Freud, že by 

psychoanalytik měl zůstávat projekčním plátnem, na které si pacient promítá své 

nevědomé obsahy, se zde objevovalo jen zřídka, konkrétně pouze v jednom z rozhovorů. 

„On není žádné dítě, já nejsem žádná jeho matka, ale ten pacient nějak… jste jeho 

promítacím plátnem jeho primárních objektů. Celý ten proces by měl být veden pokud 

možno co nejvíc neutrálně. Každý nějaký je. Sem když někdo vejde, něco cítí, něco voní, 

nějak mě vnímá. Je potřeba pracovat na tom, abychom vědomě ovlivňovali to, co můžeme, 
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protože nemůžete uhlídat úplně všechno.“ V tomto konkrétním příkladu analytik zároveň 

poskytoval informaci o svém sebeodhalení, respektive zahalení. Vlastní emoce a prožitky 

podle slov daného analytika patřily do supervizní práce, nikoliv do terapeutické místnosti. 

Bylo zajímavé, jak analytici, kteří preferovali zachovávat neutralitu v procesu, hovořili o 

svém klientovi. Jen výjimečně používali slovo „klient“ a téměř vždy používali slovo 

„pacient“. Nás jako výzkumníky v rozhovoru několikrát opravili na vyjádření „pacient“, 

namísto „klient“.  

Ve většině případů se však takové pojetí neutrality neobjevovalo. Pohled na tradiční 

chápání neutrality ve smyslu, že by měl být analytik neutrální, objektivní a abstinující, byl 

ve většině rozhovorů zpochybňován. “Když si představím, že denně nabízím nějaký vnitřní, 

mentální prostor, tak k tomu, abych ho mohl dobře nabízet potřebuju nějakej dobrej 

prostor, ve kterém já nějak dobře jsem a sedím a ten prostor materiální mi nabízí nabízet 

ten mentální. Mně v tom prostoru musí být dobře a pro mě je to dost osobní prostor.“ 

Analytici také upozorňovali na skutečnost, že je rozdíl mezi tím být neutrální, 

nevztažný, a myslet si, že takový jsem. „Vždyť to je nesmysl, že to dám stranou, když 

mluvíte s druhým člověkem. To nejde. Myslím si, že to nejde. A když si myslím, že to jde, 

tak si to mohu myslet, tak to neznamená, že ta interaktivnost tam není. Ona tam stejně je.“   

Psychoanalytická technika 

Psychoanalytický proces vyžaduje znalost psychoanalytické techniky – práci 

s nevědomou dynamikou analytika, nevědomou dynamikou pacienta, práci s přenosem a 

protipřenosem, regresivní trendy, zpracování intrapsychického konfliktu, schopnost 

zaslechnout v drobných náznacích, stopách, přeřeknutích, volbě slov něco z nevědomé 

dynamiky a další fenomény.   

Pro zkvalitnění psychoanalytického procesu je nezbytná všímavost a zvědomění 

svých vlastních nevědomých pochodů analytika. „Klient pozná, jak vy se k němu 

vztahujete. Třeba tomu člověku říkáte citlivé komentáře, ale říkáte je třeba obviňujícím 

způsobem, nevědomě. A dokud nerozpoznáte, že mu sice říkáte dobré věci, s dobrým 

záměrem, ale vlastně ho zavrhujete nebo jako nevědomky káráte, tak dokud si 

neuvědomíte, že mluvíte k pacientovi z hlediska přísného rodiče nebo přísného Nadjá, tak 

vlastně jste v tom taky namočená a neumožňujete tomu pacientovi vymanit se z té situace, 
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kterou dobře zná – že je kritizovaný, obviňovaný, hodnocený.“ Teprve zvědomění našich 

vlastních nevědomých intencí může proces posouvat vpřed.  

VI. Proces  

V čem je analytický proces bezesporu specifický oproti jiným terapeutickým 

přístupům, je jeho časová dimenze a intenzita. Ačkoliv existují i krátké terapie, pravidlem 

je dlouhodobost procesu. „Stáva sa mi, že prídu od iných psychológiov alebo terapeutov 

ľudia s tím, že sa neposúvali. Z väčšiny je to tým, že ta frekvencia bola mizerná. Dvakrát 

do mesiace, raz do týždňa. Ako tam pák chcú ti ľudia naviazať vzťah, keď je to také 

chabé.“ 

Časová náročnost procesu napomáhá utváření intenzivního vztahu s analytikem, 

regresivním trendům, rozpouštěním obran, opatrnému propracování traumatu. 

„Opatrně se pomalou expozicí, malou dírou v objektivu, postupně oslovujou ty ne obrany, 

ale strategie, projekce, negativní terapeutická reakce. A že se odstraňujou. Když je 

bradavice moc hluboká, tak se musí ty vrstvy opatrně odříznout. Nejde to vyříznout, to by 

hrozně bolelo.“  

 Třebaže analytický proces probíhá kontinuálně, psychická změna a samotný 

psychický stav se neobejde bez propadů, částečných dekompenzací, náhlých zhoršení. 

Některá taková zhoršení signalizují blížící se dosažení změny. „Niekedy príde taký útlm, 

človek vypadá, že sa ma horšie, že je vlastne depresívny. Ale ja si vždy poviem, že smutní 

za niečím, čo odchádza, za tým niečím starým. A teda že teraz je na to čas, že ta zmena 

nepríde proste ako ‚Aha, tu som‘, ale že to je v podstate skôr taký náročný proces. 

Napríklad nejaký úzkostný stav vystrieda potom depresia. Ale myslím taký stav, nie nejaký 

vážny klinický prejav. A že sa cíti taký nejaký smutný, že je nič nebaví, horšie spí alebo 

príliš veľa spí, tak ja sa teším vtedy, že dobre, niekam sme sa posunuli.“  Součástí procesu 

je tedy svým způsobem i truchlení za ztrátou, za ztrátou nefunkčního symptomu.  

Shrnutí kategorií 

Je velmi obtížné vystihnout několik, ale i mnoho, kategorií, které by pokrývaly 

veškeré aspekty, které stojí za zdárnou léčbou – a především, zda se tyto fenomény 

v terapii objevují či nikoliv. Pokud psychoanalytici spontánně hovoří o vzájemnosti, je 

vzájemnost tématem. Pokud o ní spontánně nehovoří či o ni hovoří v negativních 

konotacích, pak to z psychodynamického pohledu nemusí nutně znamenat, že vzájemnost 
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není klíčovým tématem. S jistou mírou troufalosti můžeme nabídnout otázku, zda 

skutečnost, že analytik hovoří o vzájemnosti v silných negativních konotacích, 

neprozrazuje něco z jeho vlastních obran, o jeho pocitu bezpečí či nejistoty ve sdílené 

intimitě a tak podobně. 

 Představili jsme několik základních kategorií, a třebaže jsou ve vzájemném 

propojení, každá z nich napomáhá ze zkušeností analytiků proměnám v odlišných 

aspektech pacientova života. Vztah zprostředkovává korektivní zkušenosti vztahovosti, 

reparaci původních vztažných objektů, kterou si klient dále může přenášet do svých dalších 

vztahů. Zrcadlení poskytuje změnu v obrazu sebe sama. Interpretace napomáhají 

k vyřešení intrapsychických konfliktů. Intuice a spontaneita napomáhají vycítit, co klient 

v danou chvíli potřebuje – ať již je to interpretace, nebo naopak mlčení, kontejnování 

nepříjemných emocí, vycítění blížící se změny. Skrze intuici analytik rozpoznává, kdy se 

přiblížit a kdy se vzdálit.  Holding a containing napomáhají udržet toto sblížení. 

Spontaneita napomáhá utváření okamžiků setkání, které posouvají analýzu na jinou, 

kvalitativně odlišnou úroveň. Autenticita analytika zajišťuje upřímnost procesu.  

Ve většině případů analytici za psychickou změnou spatřovali vztah s analytikem, 

dále emoční vhled a korektivní zkušenost. Jednalo se o proměny na emočních spíše než 

kognitivních rovinách, a tak můžeme předpokládat, že žádoucí změna nastává 

v implicitních rovinách. Popis korektivní vztahové zkušenosti symbolizuje sdílenou 

implicitní vztahovou znalost. Implicitní je preverbální. Ačkoliv hlavním nástrojem analýzy 

je řeč, věříme, že za řečí samotnou se odehrává mnohem více než vyřčená či nevyřčená 

slova.   

Veškeré naše poznatky předkládáme s velikou interpretační obezřetností. Jedná se o 

jakousi sondu do psychoanalytického uvažování o procesech psychické změny, jistě je 

však nezbytné mnoho doplnit v rámci navazujícího výzkumu. Jsme si vědomi limitů 

provedeného výzkumu, které uvádíme dále v diskusi. 
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9. Diskuse 
V oblasti psychologického výzkumu převažují studie, které jsou založené na 

kvantitativních typech měření (Pietkiewicz & Smith 2014). Nutné je však zmínit, že 

kvalitativní přístupy svůj význam zdaleka nepostrádají (McLeod, 2013). Jak uvádí 

Skorunka (2007), „Každá forma výzkumu přináší odpovědi na jiné typy otázek a 

kvalitativní studie nám mohou přinést velmi důležitý popis toho, co v procesu změny lidé 

považují za důležité“ (str. 17). Někteří autoři (McLeod, 2013; Sandell et al., 2019; 

Skorunka, 2007) dále uvádějí, že právě kvalitativní studie mohou nabídnout velmi 

důležitou reflexi toho, co účastníci terapeutického procesu považují za významné 

k dosažení psychické změny. V následující části textu zvážíme, jaká omezení jsou spojena 

s výzkumem, který jsme zde představili, jak výstupy výzkumné části odpovídají 

poznatkům z literatury a jaké jsou možnosti pro další výzkum. Stejně tak zvážíme limity 

literárně přehledové části. 

Stěžejní výzkumnou otázkou bylo téma utváření psychické změny 

v psychoanalytickém procesu. Obecně v procesu psychoterapie lze psychickou změnu 

zkoumat na dvou úrovních – přímo (retrospektivně), tj. tak, že se klienta, případně 

pozorovatele (partnera, terapeuta či jiné osoby) přímo zeptáme, jak změnu retrospektivně 

vnímá, nebo nepřímo (prospektivně), tzn. srovnáním psychického stavu před zahájením, 

v průběhu a po ukončení terapie (Sandell et al., 2019). Ve výzkumné části jsme zvolili 

retrospektivní přístup, kdy jsme zkoumali psychickou změnu na straně klienta z pohledu 

psychoanalytika, případně psychoanalytického terapeuta. Sandell a jeho kolegové (2019) 

uvádí, že relevance retrospektivního přístupu je opřena o přímou reflexi prožitku psychické 

změny. Na druhé straně je však tento přístup také spojen s rizikem určitého paměťového 

zkreslení, které se může objevovat jak na straně psychoanalytika, tak klienta (Neusar, 

2014; Rodgers & Elliott, 2015). Takové riziko je spojené s kvalitativním i kvantitativním 

typem retrospektivní explorace. 

Sandell a kolegové (2019) uvádí další možná rizika spojená se sběrem dat 

v kvalitativní i kvantitativní metodologii výzkumu, pokud sběr dat probíhá v osobním 

kontaktu s účastníkem výzkumu. Zmiňují například přenosové a protipřenosové reakce 

výzkumníka a dotazovaného – ze strany dotazovaného především na výzkumný materiál a 

výzkumníka. Přenosová zkreslení do značné míry ovlivňuje, zda se výzkumník a účastník 

výzkumu znali již dříve. V našem případě setkání probíhala bez jakékoliv předchozí 

interakce. To může být výhodou, zároveň také slabinou. Výhodu spatřujeme ve snaze 
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zachovat neutralitu mezi námi, v roli výzkumníků, a dotazovaným. Na druhé straně je 

možné, že dřívější interakce či vztah s dotazovaným by poskytla dotazovanému větší pocit 

bezpečí v hovoření o konkrétních případech z klinické praxe. V žádném z rozhovorů jsme 

však nezaznamenali neochotu ke spolupráci. Na ochotu ke spolupráci a vnitřní motivaci 

zúčastněných psychoanalytiků také poukazuje skutečnost, že odměnou byla pouhá možnost 

přispět svými zkušenostmi do výzkumu.  

Vzhledem k tomu, že jsme se zajímali o to, zda se v implicitní podobě v analytické 

situaci objevují momenty setkání, nevyužili jsme žádnou ze standardizovaných metod. 

V literární rešerši jsme neodhalili žádný nástroj, který by se této problematice 

v psychoanalytickém uvažování věnoval, a navíc zahrnoval koncept momentů setkání, 

který jsme chtěli blíže prozkoumat. Objevila se možnost využít některý z nástrojů 

zachycujících samotnou změnu v psychoterapii, které jsme popsali v literárně přehledové 

části, žádný z těchto nástrojů však nesplňoval kritéria pro ověřování specifik psychické 

změny v psychoanalytickém procesu. Zvolenou metodou polostrukturovaného rozhovoru 

jsme ponechali co největší prostor analytikům na zachycení kritérií, která oni sami vnímají 

jako důležitá pro utváření psychické změny. Srnec (2006) uvádí, že volba metody 

polostrukturovaného rozhovoru umožňuje pružně reagovat na výzkumnou situaci, na 

účastníka výzkumu, obměňovat strategie dotazování, pořadí otázek a dotazovat se na 

podrobnosti v poskytnutých výpovědích a zároveň ověřovat, zda dotazovaný otázce 

správně rozuměl. Na druhou stranu je tato volba získávání informací spojená s rizikem 

subjektivního zkreslení výzkumníka i dotazovaného, tendencí působit v lepším světle, 

ekonomickou náročností a sníženou možností kontrolovat veškeré intervenující proměnné. 

Těchto možných omezení jsme si vědomi, a proto jsme získaná data interpretovali 

s velikou obezřetností. Tyto kritické připomínky jsou probrány dále v textu. V navazujícím 

výzkumu bychom zvážili kombinaci standardizovaných a klinických metod pro posílení 

reliability a validity výzkumného šetření.  

Jak již bylo uvedeno, téma práce bylo inspirováno studiemi představitelů Bostonské 

skupiny procesu změny, kde se primárně zaměřovali na zkoumání specifických konceptů a 

myšlenek, kterými jsou momenty nyní, společná cesta, momenty setkání, otevřený prostor a 

které se objevují v intersubjektivním prostoru terapeut–klient (např. Beebe, 2014; 

Bruschweiler-Stern et al., 2007; Stern, 1985, 2004a; Stern et al., 1998). Z pohledu 

kognitivní psychologie tyto studie tedy postupují ve směru zdola nahoru, tzv. směrem 

bottom-up. Při sestavování návrhu výzkumu jsme se rozhodli postupovat opačným 
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způsobem – tedy od vztahovosti jako takové, ke specifickým fenoménům popsaným 

bostonskou skupinou. Na specifické fenomény momentů setkání jsme se doptávali 

následně podrobněji. Zvolili jsme tedy opačný postup, to znamená ve směru shora dolů, 

jinak zvaným top-down. Činili jsme tak z několika důvodů. Naším cílem bylo postihnout 

elementy, které považují psychoanalytici v procesu změny za stěžejní, a chtěli jsme se 

vyhnout ovlivnění jejich výpovědí o tom, co vnímají v procesu změny jako užitečné. 

Uvažovali jsme také nad tím, že s těmito koncepty nemusí být seznámeni – naším 

předpokladem bylo, že pokud tyto fenomény s klienty zažívají, pak se následně objeví 

„mezi řádky“ v jejich výpovědích.  

Představitelé Bostonské skupiny procesu změny ve svých studiích využívali 

videonahrávek interakcí mezi matkou a dítětem (Beebe & Lachmann, 1994; Beebe, 2014; 

Stern et al., 1998; Stern, 2004a). Z etických důvodů nebylo možné takové nahrávky 

vytvořit. Můžeme však tuto variantu zvážit pro rozšíření stávající studie do budoucna.  

Jedním z limitů pozorování změny v psychoanalytickém procesu a jejího 

následného integrování v závislosti na vzájemnosti či tvoření vztahu je skutečnost, že jsme 

měli k dispozici perspektivu pouze jedné ze zúčastněných stran – v tomto případě 

analytika. Jsme si vědomi skutečnosti, že pokud bychom měli k dispozici oba zúčastněné – 

tedy i klienta, pak je možné, že by se výpovědi o tom, co považují v psychoanalytickém 

procesu za účinné, užitečné, léčivé či transformační, mohly odlišovat. Tuto možnost jsme 

však nechali záměrně stranou, kvůli možným etickým komplikacím. Začlenění klientů do 

výzkumné části by obnášelo získání souhlasu ze strany klientů, což by však mohlo 

narušovat samotný terapeutický proces, důvěru v terapeuta, či by v jejich vztahu mohlo 

toto začlenění fungovat jako nežádoucí intervenující proměnná, které jsme se snažili 

vyvarovat. Můžeme namítnout, že by taková situace mohla být pro klienty a jejich vztah 

s analytikem naopak prospěšná, například pro zvědomení faktorů, které jim v terapii 

připadají jako užitečné, a také těch, které vnímají například jako obtěžující. Sami 

psychoanalytici či psychoanalytičtí terapeuti, se kterými jsme navázali kontakt, uváděli, že 

na zpětnou vazbu ze strany klientů nenaléhají, pokud s tím nepřijdou samotní klienti. 

Respektovali jsme proto toto uspořádání. 

Při zvažování, se kterou ze stran budeme výzkumně operovat – zda 

s psychoanalyticky orientovaným terapeutem, nebo s klientem –, přiklonili jsme se ke 

spolupráci s psychoanalyticky orientovaným terapeutem. Důvěřovali jsme v jeho 
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kvalifikovaný odhad. Očekávali jsme zde bezpečnou míru sebereflexe v závislosti na 

sebezkušenosti, výcviku a vzdělání terapeuta, kdy jsme se vložili důvěru do jeho způsobu 

reflektování své práce s klientem.  

Diplomová práce vychází z poznatků, které do psychologie jako vědy přinesla 

psychoanalytická teorie. Skutečnost, že jsme pracovali pouze v psychoanalytickém 

referenčním rámci, nabízí své benefity, zároveň však skýtá jistá úskalí. Na jedné straně 

můžeme proniknout do způsobu uvažování jedné školy (nebo více odlišných škol, 

shodujících se však v určitých společných základech) a můžeme tak lépe porozumět tomu, 

jak se v rámci jednoho odvětví psychoterapie terapeuti vzájemně shodují či rozcházejí. Na 

druhou stranu je možné, a nikterak to nepopíráme, že podobným způsobem uvažují i 

zastánci jiných terapeutických přístupů či škol než těch s analytickými kořeny. Věříme 

však, že naše poznatky či úvahy mohou být cenné a stimulovat profesní rozvoj také 

terapeutů jiných škol, pokud jim to bude připadat užitečné pro úvahy nad jejich vlastním 

způsobem práce. Naším záměrem není rozporovat či stavět proti sobě odlišná pojetí, ale 

naopak nabídnout cestu k lepšímu vzájemnému porozumění. Ostatně musíme připustit, jak 

již bylo uvedeno výše, že samotná psychoanalýza se větví do mnoha rozdílných ideových 

přístupů a samotný způsob práce se pak může lišit v závislosti na jednotlivém přístupu.  

Každý psychoterapeutický přístup (jednotlivé psychoanalytické přístupy 

nevyjímaje) klade důraz na odlišné aspekty porozumění svým klientům. Každý ze 

současných uznávaných psychoterapeutických přístupů či systémů „má svou vlastní 

ucelenou teorii osobnosti, etiopatogeneze poruch, obsahu terapie a terapeutického procesu 

(mechanismů změny) i propracované metody a techniky léčby“ (Kratochvíl, 2006, str. 12). 

V literárně–přehledové části jsme se zaměřovali především na prvky vztahové (relační) 

psychoanalýzy, ve výzkumné části jsme už dále nechávali stranou, z jakého teoretického 

rámce jednotliví analytici vycházejí či z jaké perspektivy na danou problematiku nahlížejí. 

V tomto ohledu jsme postupovali spíše eklekticky, kdy jsme se zajímali, zda se tyto prvky 

objevují v rozdílných analytických kruzích a jak na ně analytici nahlížejí. Nabízíme 

Kunešovu (2007) úvahu, že „eklektický terapeut vybírá metody a techniky, které se nejvíce 

hodí pro řešení předkládaného problému, bez ohledu na jejich teoretický původ“ (str. 27). 

To znamená, že pro léčbu psychickách potíží volí takové metody, které odpovídají 

individuálním potřebám daného klienta v konkrétní situaci. Zvolené metody mohou 

pocházet z odlišných ideových směrů. Ostatně i Kratochvíl (2006) uvádí, že terapeuti 

různých přístupů směřují spíše k integraci poznatků, než že by výhradně zastávali jeden 
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směr. Tento poznatek se nám ověřoval v rozhovorech s psychoanalyticky orientovanými 

terapeuty. Většina účastníků výzkumu uváděla, že se nepovažují za „skalní“ 

psychoanalytiky. Uváděli, že techniku, kterou využívají, upravují „na míru“ potřebám 

klienta a mnohdy integrují poznatky jiných terapeutických škol. To byl také jeden 

z důvodů, proč jsme v deskripci výběru účastníků výzkumu neuváděli konkrétní výcvik, ve 

kterém nabyli vzdělání.   

Integrování rozdílných způsobů práce analytika může být komplikací pro zajištění 

reprezentativnosti výzkumného souboru. McWilliamsová (2015) však uvádí, že 

psychoterapie jako proces působí komplexně a různé přístupy mohou k tématu přispívat 

odlišným způsobem a každý z nich může být prospěšný v jiném smyslu. McWilliamsová 

(2015) uvádí, že ačkoliv se některé psychoterapeutické školy či přístupy mohou na první 

pohled jevit v rozporu, fenomenologicky mohou být naopak v souladu. Klienti přichází do 

psychoterapie s odlišnou psychickou strukturou, s odlišnou povahou, s odlišnými 

intrapsychickými konflikty, s odlišnými psychickými obtížemi. McWilliamsová (2015) 

vybízí k flexibilitě psychoterapeuta a rozvíjení schopnosti kreativně čerpat z více ideových 

zdrojů, spíše než setrvávat na jednotném rámci, který může být v některých případech 

rigidní. Jerome Frank pronesl již v 60. letech inspirativní myšlenku: „Mnoho z toho, pokud 

ne vše, co je v různých terapiích účinné, může být způsobeno těmi rysy, které mají 

jednotlivé druhy psychoterapie společné než těmi rysy, které je od sebe odlišují“ (1961, str. 

232).  Ideu, že v klinické situaci mnohdy sehrává důležitější úlohu například kvalita 

terapeutické aliance než teoretická východiska psychoterapeuta, potvrzují i další autoři 

(např. Allen et al., 2008; Bordin, 1979; Roth & Fonagy, 2005). McWilliamsová (2015) 

dodává, že při volbě kteréhokoliv terapeutického přístupu nebo jednotlivé metody je vždy 

nutné přihlížet ke stupni rozvoje klientovy poruchy, kvalitě osobnosti a jeho potřebám. 

V dalším výzkumu by bylo tedy zajímavé empirické srovnání integrace různých přístupů 

s úspěšností léčby.  

Výzkumné šetření bývá ohrožené množstvím intervenujících proměnných (Hendl, 

2006). V případě výběru účastníků výzkumu mohou intervenující proměnné souviset 

například s věkem a zkušenostmi psychoanalytika, délkou vykonávání klinické praxe či s 

osobnostními charakteristikami terapeuta. Jistě se liší způsob práce čerstvého absolventa 

terapeutického výcviku a analytika s několikaletou praxí. Na jedné straně si může být 

zkušenější terapeut jistější v práci s klientem, což mu umožní poodstoupit od přísně 

technického přístupu ke klientovi k větší spontánnosti a větší důvěře v jeho intuici. Na 
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druhé straně, někteří autoři (např. Britton & Steiner, 1994; Rothstein, 2002; Sandler, 1983) 

uvádí, že čím jsou psychoterapeuti zkušenější, tím více se u nich objevují tendence 

vytvářet rigidní výkladové vzorce. Skutečnost, zda si klient s terapeutem bude vzájemně 

vyhovovat a dozrávat k psychické změně, může být zcela nezávislá na věku i zkušenostech 

či naopak ovlivněna celou řadou dalších faktorů. Tyto fenomény jsou navíc natolik 

subjektivní, že analyzujeme pouze diskurs toho, jak terapeuti na tyto fenomény nahlížejí 

z pohledu své zkušenosti. Vzhledem k velikosti výzkumného souboru by bylo velmi 

obtížné empiricky ověřit korelace mezi těmito proměnnými a zachovat validitu výzkumu. 

Dále tedy tuto otázku necháváme zatím nezodpovězenou, přijímáme ji však do úvahy pro 

další výzkum.  

Dále jsme nerozlišovali, zda analytici pracují skupinově, individuálně, s dětmi či 

celým rodinným systémem. Vycházíme z předpokladu, že intersubjektivní fenomény se 

objevují v každém vznikajícím vztahu, bez ohledu na to, zda se jedná o vztah se členem 

skupiny, dítětem nebo v individuální terapii s klientem. Jisté je, že fenomény, které se 

vyskytují v individuální terapii, se už dále nemusí vyskytovat například v terapii 

skupinové, rodinné či párové a dalších. Tyto fenomény mohou také nabývat různých 

fenotypických podob. Rozsah tohoto výzkumu je přijímá v úvahu, dále se jimi však 

nezabývá. Zároveň věříme, že i v rozdílných zaměřeních terapie se na bazální úrovni 

objevuje něco, co je pro ně společné.   

Stejně tak nemůžeme předpokládat uniformitu klientů. Nerozlišujeme, s jakým 

typem klientů naši terapeuti pracují ani jaká specifika terapeutických postupů vyžaduje 

proces zotavení z jednotlivých duševních onemocnění. Můžeme očekávat, že jiný typ 

vztahovosti se bude vyskytovat u klientů s osobnostní problematikou a jiný u klientů 

například s depresivní symptomatikou. Psychodynamické směry například zvlášť vymezují 

přenosy, které se týkají hraničních či narcistních pacientů. Zde se v tomto pojetí jedná o 

tzv. neúplné přenosy (Mikota, 1994), ve kterých klient nepřenáší na terapeuta svou 

původní zkušenost, která by zkreslovala jejich aktuální vztah, ale terapeuta vnímá 

z hlediska toho, co pro něj terapeut může vykonat, čím ho může doplnit. Klient si zde 

přenáší nikoliv zkušenost, ale potřebu. U narcistních pacientů je tím například potřeba 

sebeúcty. Specifika psychoanalytické práce s těmito typy klientů podrobněji rozpracovává 

například Kohut (1971, 1977). Rozlišit mezi běžným, neurotickým přenosem a hraničně 

neúplnými přenosy není snadné a pro účely této práce to nebylo nezbytné. Pro další 
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výzkum však navrhujeme zaměřit se na specifika vztahovosti, vzájemnosti, témat přenosu 

a protipřenosu se specifickými, diagnosticky odlišnými, typy klientů.  

Můžeme namítnout, že ani klienti se stejným typem onemocnění, strádání či 

utrpení, které samo o sobě ještě není nemocí, nejsou stejní. Naopak každý klient je velmi 

specifický a stejně tak specifickou podobu nabude vztah terapeut–klient. (Wampold, 

2001). Stejně tak, nemůžeme očekávat ani uniformitu na straně terapeuta – tedy 

předpokládat, že jiný terapeut, ačkoliv se stejným terapeutickým vzděláním, bude zažívat 

totéž s jedním klientem. Naopak, terapeuti jsou velmi heterogenní, ať již jsou příslušníky 

stejné terapeutické školy, či nikoliv. Z tohoto důvodu je nutné samotné téma momentů 

setkání vnímat pouze v kontextu, nikoliv jako izolovaný fenomén, nýbrž v kontextu 

jedinečného vztahu mezi konkrétním analytikem a konkrétním klientem. Důraz na kontext 

v tomto ohledu připomíná např. Wampold (2001), který upozorňuje na nezbytnost 

zkoumání léčivých faktorů v terapii pouze v daném kontextu terapie, nikoliv izolovaně. 

Pokud hovoříme o samotné psychické změně, můžeme namítnout, že terapeutická 

změna neprobíhá jen v průběhu terapeutického sezení (Lambert, 2013). Terapeutické 

sezení je jen jedním z okamžiků terapeutického působení, které je včleněno mezi nespočet 

dalších událostí, které klient zažívá, kde není přítomný terapeut. Období bez přítomnosti 

terapeuta však může být tím, kde teprve uzrává změna, která může být v průběhu dalších 

sezení konsolidována. Tento poznatek se objevoval také ve výpovědích psychoanalytiků. 

Uváděli, že zřídka trvají na zpětné vazbě ze strany klientů, a to z toho důvodu, že 

psychická změna dozrává i několik let po ukončení terapie.   

V literárně–přehledové části se zmiňujeme o možném vlivu attachmentových vazeb 

terapeutů na vzájemné naladění s klientem. Tento fenomén bychom v budoucnu dále více 

zohlednili. Jistě se nabízí otázka, zda terapeuti s jistou vazbou jsou otevřenější 

k autentickému vzájemnému vztahu než ti s nejistou vazbou či naopak.  

V textu operujeme s pojmy, jako je empatie, souznění, vzájemnost, 

intersubjektivita, autenticita, mentalizace a další psychologické koncepty, které jsou 

vysoce komplexní fenomény a které jsou zároveň velmi úzce propojené (Hodgkinson et al., 

2008; Skorunka, v tisku). Je tedy velmi obtížné mezi nimi určit jasnou „dělicí čáru“. Tato 

nesnáz se projevovala zejména ve fázi analýzy a následné interpretace dat. V této fázi se 

objevovaly kategorie, které se ve svém významu lišily pouze v jemných nuancích. 

V některých případech se překrývající kategorie sloučily do jedné a vznikl tak přehledný 
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kategoriální systém. Důležité je však podotknout, že význam jednotlivých kategorií byl 

určován z pozice výzkumníka, ačkoliv jak psychoanalytik, tak klient, by mohl přisuzovat 

zvoleným kategoriím odlišnou váhu. Kategorie byly tvořené z identifikovaných konceptů, 

o kterých hovořili psychoanalytici. V některých případech psychoanalytik koncept, o 

kterém hovořil, označil termínem (např. „kontejnovat“). V jiných případech jsme toto 

označení určili na základě významu a kontextu. Připouštíme, že se v této fázi mohly 

objevit nepřesnosti v oboustranně totožném porozumění významu daného termínu. 

Objevuje se zde tedy otázka interní validity výzkumné studie. Tento faktor jsme se snažili 

zabezpečit opakovaným dotazováním v rozhovoru, případnou parafrází, abychom nabyli 

jistoty, že termínem rozumíme to samé. 

Výstupem kvalitativního výzkumu nejsou tvrdá data či objektivisticky měřitelné 

fenomény, ale zmapování výskytu nebo absence určitých konstruktů, které si výzkumníci 

předem určí v podobě výzkumných otázek (McLeod, 2013; Miovský, 2006; Srnec, 2006). 

Ani v našem případě tomu nebylo jinak. Cílem výzkumného bádání nebylo nalézt jednu 

objektivní pravdu; spíše se přikláníme ke konstruktivistickému přístupu, který se obrací 

směrem ke hledání užitku (Allen et al., 2008). 

Naším cílem nebylo vytvářet nové teorie či přetvářet ty původní. Naším cílem 

nebylo ani revidovat terapeutický přístup, postup či poznatky jednotlivých 

psychoanalytických proudů. Stejně tak je téměř nemožné čistě mechanicky přenést 

zkušenost terapeuta do podoby univerzálního vodítka k ostatním klientům. Mezi 

terapeutem a klientem vzniká vztah, který je vždy jedinečný – je specifický jak svým 

zasazením do kontextu vzájemné interakce, tak jedinečnou povahou každého z aktérů. 

Cílem bylo nabídnout podnět k zamyšlení, inspiraci pro rozvíjení úvah terapeutů 

nad jejich vlastními klinickými postupy s klienty a případný námět pro rozvíjení 

fenoménů, které mohou být opomíjeny. Předkládáme tedy tuto práci odborníkům 

pohybujícím se v klinickém prostředí pro rozvinutí inspirativních úvah nad způsobem 

jejich práce s klienty. Přínos vidíme v naznačeném poznatku, že psychoanalytičtí 

psychoterapeuti spoléhající se nejen na techniku, ale také na svou intuici, otevřenost vůči 

svým klientům a lidský faktor v psychoterapii, dosahují cenných výsledků se svými 

klienty. Dále, ačkoliv je psychoanalýza teoreticky a klinicky zajímavá, je dosud velmi 

málo empiricky ověřená a ověřitelná. Vnímáme tento typ výzkumné práce jako příspěvek 

k výzkumu na poli psychoanalýzy a zároveň jako pobídku k dalšímu zkoumání.  
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Na závěr si vypůjčíme úryvek básně Roberta Frosta:  

„Tančíme v kole s nadějí, 

uprostřed sedí Tajemství 

co všechno ví“ 

O lidské psychice toho víme stále velmi málo. Zvolili jsme téma složité a obtížné. 

Lidé jsou komplikovaní a jejich komplikovanost není náhodná. Je velmi obtížné 

nahlédnout pod pokrývku tajemství a záhad lidské psychiky. Jak poznamenal jeden 

z účastníků výzkumu, „dosud toho víme více o vesmíru než o lidské psychice“. Věříme 

však, že odhalování významných okamžiků v psychoanalytickém – a ostatně i 

v kterémkoliv jiném – procesu, krůček po krůčku, napomáhá lepšímu porozumění klinické 

práci jako takové. Pomáhá terapeutovi porozumět sám sobě jako odborníkovi – svým 

intervencím, záměrům, úspěchům i nezdarům. Zastavit se a přemýšlet nad procesem nám 

pomáhá mimo jiné odhalit, že subjektivně pociťovaný nezdar v terapii nemusí být nutně 

nezdarem, ale v konečném důsledku zdrojem růstu – pro nás i pro klienta.  

Pokud lépe porozumíme tomu, co se odehrává mezi námi a naším klientem, 

můžeme dále jako odborníci, ale i jako lidé, lépe porozumět i našim dalším vztahům – a 

stejně tak i klient. Věříme proto, že ačkoliv jsme zvolili téma obtížné s jistým množstvím 

úskalí a limitů, bylo to zároveň téma důležité s velikým potenciálem pro další zkoumání. 
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Závěr 
Základním kamenem psychoanalytického myšlení byl vždy předpoklad, že veškeré 

lidské chování je motivováno. Freud věřil v nevědomou sílu našich pudů, Adler uvažoval o 

tématu moci. V této práci jsme se pokusili představit vztahové, intersubjektivní fenomény, 

které staví do popředí význam sociability a vztahovosti jako primárních regulačních 

fenoménů. V teoretické části jsme představili a shrnuli vybrané poznatky v této rovině, 

které mohou obohatit současné uvažování o tradičních psychoanalytických konceptech, 

jako je přenos, protipřenos, nevědomí a psychická změna.  

V teoretické části jsme uvažovali o významu explicitních a implicitních 

paměťových struktur, které nám pomáhají porozumět našich intrapsychickým, ovšem také 

interpersonálním fenoménům. Upozornili jsme na význam implicitní vztahové znalosti, 

jejíž základní struktury se utváří již na počátku našeho života, dále se vyvíjí a proměňují po 

celý život a do značné míry formují naše porozumění vztahů s ostatními. Nabídli jsme 

konkrétní studie, které poukazují na otevřený, empatický, mnohdy až osobní vztah 

s analytikem, který tuto implicitní vztahovou znalost napomáhá přetvářet adaptivnějším 

způsobem.  

Na koncepty představené v literární části jsme navázali ve výzkumné části. 

Zaměřili jsme se především na intersubjektivní fenomény, které se objevují v procesu 

terapeutického vztahu. Kladli jsme si otázku, zda je proces vzájemné interakce a 

vzájemného ovlivňování (vědomého i nevědomého) vodítkem k porozumění tomu, co 

klient ve svém intrapersonálním světě prožívá, jak se to dále projevuje v jeho 

intersubjektivním prostoru a jak to může být v procesu psychoanalýzy proměňováno 

v závislosti na vynořujících se potřebách. Uvažovali jsme o tom, jaké místo zaujímá 

ontologická a epistomologická rovina v soudobé psychoanalýze. Ve výzkumné části se 

ukázalo, že obě tyto roviny mají v psychoanalytickém procesu své nezanedbatelné místo a 

nelze jednu oddělovat od druhé. Na základě výstupů z rozhovorů s psychoanalytiky a 

psychoanalytickými terapeuty věříme, že vzájemná propojenost těchto dvou rovin může 

být právě tím, co napomáhá utváření psychické změny.   

Pokud empirickou část shrneme podrobněji, pokusili jsme se získat odpověď na 

otázku, co vnímají čeští psychoanalytici v procesu analýzy jako účinné pro utváření 

psychické změny. Zajímalo nás, zda je pro ně významnější otázka techniky a zachovávání 

neutrality či se přiklánějí k budování vzájemného otevřeného a autentického vztahu 
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(případně zda se jedná o kombinaci obou dimenzí). Dále nás zajímaly specifické a obtížně 

konceptualizovatelné koncepty, jako jsou například okamžiky setkání definované 

Danielem Sternem. Zajímalo nás, zda tyto momenty analytici ve své praxi zažívají, zda se 

je snaží vytvářet a zda se jim zdají v procesu utváření psychické změny významné.  

V empirické části jsme se dále zajímali o to, jak vliv má vztahová složka 

psychoanalýzy na působení či utváření psychické změny. Tak jako členové bostonské 

skupiny, i my jsme se zajímali o to, co utváří vztahovou dynamiku mezi pacientem a 

terapeutem – zda tato dynamika vede k autentickým momentům setkání, a nakonec, zda 

momenty setkání psychoanalyticky orientovaní terapeuti vnímají jako užitečné v procesu 

terapie z pohledu své dosavadní praxe.  

Výstupy z analýzy získaných dat se jevily jako nejednoznačné. Na jedné straně 

analytici vnímali vztahovou složku v psychoanalýze jako zcela zásadní, zdůrazňovali 

vzájemnost, intuici, spontaneitu a lidský faktor v psychoanalytickém procesu, v některých 

případech se však analytici přikláněli spíše k analytické technice a „lidský faktor“ vnímali 

spíše jako rizikový pro dosažení psychické změny v analytickém procesu. Podobně 

psychoanalytici nahlíželi na koncept momentů setkání – někteří s tímto konceptem 

souzněli a všímali si takových okamžiků v práci se svými klienty, jiní je vnímali jako 

potenciální riziko vzájemné kolize nevědomí. Takové výstupy vnímáme jako pobídku pro 

další empirické zkoumání.    
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Příloha 1 – „Vzor“ elektronické komunikace s účastníkem výzkumu 

 

Vážený pane doktore/ vážená paní doktorko, 

Jsem studentkou pátého ročníku jednooborové psychologie na FF UK v Praze a ve své 

diplomové práci se zaměřuji na to, co z pohledu psychoanalýzy působí či utváří 

psychickou změnu. Zajímá mne, jaké faktory vnímají čeští psychoanalytici 

a psychoanalytičtí psychoterapeuti jako léčivé a působící psychickou změnu v procesu 

analýzy, a to zejména ze zkušeností, které nabyli během své klinické praxe. 

Dostala jsem na vás kontakt od Jiřího Jakubů, který je zároveň vedoucím mé práce. 

Jde o kvalitativní výzkum, prováděný formou rozhovoru (polostrukturovaných otázek), 

kdy se chci ptát na vaši osobní zkušenost v této oblasti. 

Budu vám vděčná, pokud si najdete chuť a čas se mi věnovat, ať už naživo nebo on-line 

formou, podle vašeho výběru. Celý rozhovor by neměl trvat více než 45 minut. Veškerá 

získaná data budou anonymizována a samozřejmě vám výsledky a závěry výzkumu, 

v případě zájmu, ráda zašlu. Rozhovor bude určen pouze pro výzkumné účely diplomové 

práce a nebude nikde zveřejněn. 

 

S pozdravem a díkem, 

Adéla Smejkalová 
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Příloha 2 – Struktura otázek polostrukturovaného rozhovoru s účastníky 

výzkumu 
 

Co podle vás napomáhá utváření psychické změny v psychoanalýze? 

Podle čeho poznáte, že u klienta dochází k psychické změně? 

Když se proměňuje klient, mění se i něco u vás?  

Myslíte, že intuice a spontaneita mají ve výbavě psychoanalytika své místo, či by se měl 
analytik držet naučené techniky?  

 Jakým způsobem pracujete ve své práci se svou intuicí a spontaneitou?  

Jak na vaši spontaneitu reagují vaši klienti? 

Proč myslíte, že vaši pacienti vyhledávají právě vás?  

Jak se lišil váš způsob práce s klientem na začátku vaší praxe oproti tomu, jak pracujete 
nyní? 

Dávají vám vaši klienti nějakou zpětnou vazbu ohledně toho, co pro ně bylo nebo je 
v procesu důležité? 

Zmiňují nějaké konkrétní momenty v analytickém procesu, které pro ně byly 
zlomové, proměňující, nebo uvádí spíše komplexní zkušenost? 

 

Představení konceptu momentů setkání a dále otázka, zda tyto okamžiky ve své práci 
dotazovaný se svými klienty zažívá a zda je vnímá jako důležité pro utváření psychické 
změny. 

Myslíte, že takové okamžiky vznikají spontánně, nebo jim lze jít nějakým 
způsobem „naproti“?  

Na závěr jsme se vždy zeptali, zda dotazovaného napadá cokoliv dalšího, o čem jsme 
nemluvili, ale bylo by důležité to zmínit. 

U účastníků výzkumu, kteří pracují či pracovali s klienty „vleže“ i „vsedě“ v průběhu své 
praxe, zazněla také otázka: Co se děje mezi vámi a tím klientem, když ten klient leží a 
když jste v kontaktu tváří v tvář?  
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Příloha 3 – Ukázka rozhovoru s účastníkem výzkumu 
 
Ž: Úvodní představení, zopakování účelu a průběhu rozhovoru, dotaz na souhlas 

s nahráváním rozhovoru, přesunutí k tématu.  

… 

Ž: První otázka je, co podle vás způsobuje nebo napomáhá utváření psychické změny 

z pohledu současné psychoanalýzy. 

M: No, můžu teda začít improvizovat tak jako ze široka, nebo chcete užší odpovědi? 

Ž: Čím širší odpověď nám poskytnete, tím to pro nás bude lepší. 

M: No já jsem vlastně psychoanalýzu nejdřív absolvoval sám na vlastní kůži, abych ji 

mohl dělat, tak to bylo podmínkou tý profese. A vlastně absolvoval jsem ji v době, kdy ta 

psychoanalýza byla v Praze, kdy byla ta psychoanalýza hlavně reprezentovaná tou 

klasickou metodou, kterou měly vlastně tehdy ty undergroundový, vlastně ilegální 

psychoanalytici, kterou měli nastudovanou nějak a spojenou hodně s Freudem. A tou 

zásadní, dneska bychom řekli možná konzervativnější, formou psychoanalýzy, tzn. že 

hrozně moc se kladou nám dobře prováděný techniky. Psychoanalytická technika to je 

prostě promyšlená, sofistikovaná záležitost, kterou se vlastně ty budoucí analytici prostě 

musejí učit roky, jednak jak to prostudovat teoreticky tu techniku, jednak jí praktikovat 

pod supervizemi, který jsou velmi dlouhý atd. Takže vlastně já jsem takhle nějak chápal tu 

psychoanalýzu, že to je hodně vlastně taková jako psychochirurgie, bych řekl, nebo 

psychoneurochirurgie, kdy záleží na detailech a dobrejch postupech a dobře časovanejch 

postupech atd. Protože tak já jsem měl dojem, že jsem to zažil. Tak jsem to taky 

praktikoval, když jsem tu analýzu začal dělat. A postupem doby, netrvalo to dlouho, mně 

vlastně trošku začalo vrtat v hlavě, nebo spíš to byly emoce než myšlenky, že něco chybí, 

že tý mý zkušenosti něco chybělo. Jako mi ta psychoanalýza hodně pomohla v životě, tak 

jsem byl mladej, bylo mi asi 24 let, když jsem to začal, že vlastně to, co mně chybělo a co 

jsem nějak obtížně si dokázal formulovat, tak to byl vztah, reálnej lidskej vztah s tím 

analytikem, kterej samozřejmě byl lidskej a dělal co mohl, co uměl nejlíp, ale vlastně 

pracoval s tím vztahem jako s něčím, co bylo jakoby v závorce, co tak jako bylo-nebylo, 

protože všechno je přenos a jakoby k tý realitě nebo k nějakýmu reálnýmu spolubytí sice 

nutně muselo docházet, ale nebylo to pojmenovaný, nepracovalo se s tím. Bylo to tak jako 

v rámci toho, čemu se dneska říká jednoosobnostní psychologie (tohle jsem tam slyšela, 



 

V 
 

ale nevím, jestli je to správně). Věnujeme se mysli pacienta a analyzujeme, technicky 

pracujeme tak, abychom uvolnili jeho nevědomé obsahy atd. To já jsem tehdy bral velice 

vážně. Takže vlastně já jsem jako postupně abych to trošku zkrátil desetiletí, co se tomu 

věnuju, došel jsem k tomu, že to, co léčí v psychoanalýze není jenom technika, nýbrž 

lidskej vztah a to nejen ve smysl přenosu, analýzy přenosu, analýzy odporu nebo potom 

analýzy protipřenosu, to taky jde, ale hlavně si myslím, to já taky vždycky říkám svým 

pacientům, když přicházejí jako zájemci o psychoanalýzu, že tím hlavním nástrojem 

změny je vztah, a proto vlastně je dobrý, když ty lidi se připraví na to, že jednak 

samozřejmě budu od nich očekávat, aby mluvili o všem od srdce, jak je napadá, když jsou 

teda… taková derivace toho principu volných asociací… ale už jim neříkám jakože mi 

musíte říkat absolutně všechno, snažte se v sobě odbourat autocenzuru a takový vlastně 

klasický regule, to už jim jako neříkám, snažte se mluvit o všem, co vám v tu chvíli půjde 

hlavou a o čem chcete mluvit. A když vás budou napadat věci, který se budou týkat nás 

dvou, nebo mě, tak o nich mluvte taky. Začnou vás budou napadat věci, který budou hezký 

pro mě, ale můžou vás taky napadat věci, který o mě nebudou hezký. Tak mluvte, pokud 

možno o všem. A vlastně ty lidi vedu k tomu, aby si všímali společně se mnou všeho, čeho 

si lze všimnou, že se mezi námi děje. Tzn. že já vlastně se snažím pracovat s beánií. 

Takový ty exkurze k tatínkovi a k mamince a sourozencům já vůbec nezakazuju a jako 

dobrý, je to fajn, ale vlastně pro mě ta změna se musí, nebo ta transformace, se musí 

vztahovat k přítomnosti, tedy k tomu, co se děje mezi náma. A samozřejmě, že je možný, 

že ty lidi budou přenášet do toho vztahu ty fenocitlivosti, ale nejenom, já vycházím z toho, 

že mě nějak prožívají jakožto reálnýho člověka všímají si toho, jak reaguju na to, co nosí, 

co říkají, všímají si toho, že jak myslím, jaký mám nálady atd. Prostě mě vnímají jako 

nějakou osobu, vytvářejí si nějaký teorie o mně, nějaké dojmy, včetně toho, že já na ně 

můžu reagovat tak, že je blokuju nebo jim něco znemožňuju otevřít a oni to registrujou. 

Takže vlastně já tím vlastně otvírám prostor k nějaký konverzaci, která může být o mých 

limitech a mých chybách a nejenom o tom, jak jsem skvělej, ale i o týhle druhý stránce, s 

tím, že vlastně ta konverzace nebo ten dialog by měl napomáhat k tomu, abychom se 

měnili oba, aby v tom vztahu ta transformace nebo ta změna byla taková jakoby obapolná, 

vzájemná. Pro mě je prostě důležitou součástí psychoanalýzy vzájemnost, v tomhle 

sdělování. V tom ti pacienti, když přijdou do analýzy, tak žádné vzájemnosti nejsou 

schopny a nejsou schopni ji vytvořit, protože ji neznají, nemají ji v sobě, a teprve postupně 

se může nějakým způsobem tohle pospojovat, zvnitřňovat, takže případně i ode mě. Ale já 

myslím takovou tu základní vzájemnost, tedy ve smyslu otevřenosti, společného 
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pozorovaní, společného přemejšlení a eventuálně společného interpretování, toho, co se 

děje. Tzn. já můžu dávat interpretace pacientovi o něm a on může dávat interpretace mně o 

mně. Ale jde nám o pochopení toho, co se děje. Jestliže tam je pacient především kvůli 

sobě, a ne kvůli mně a ta myšlenka, že budeme zkoumat náš vztah je, to jim taky 

vysvětluju, založená na předpokladu, že to, co se bude dít mezi náma, bude nějakým 

způsobem zobrazovat, reprezentovat - ne to je blbý slovo - bude prostě vyjadřovat, jak se 

ten člověk vztahuje s lidma venku. No a moje premisa je, že podstatou většiny patologie, 

psychopatologie, se kterou já jako psychoanalytik pracuju, jsou narušené vztahy, tzn. že je 

to de facto vztahová psychopatologie, a tím pádem proto taky pracuju s tím vztahem. 

Samozřejmě že v tom vztahu může probíhat leccos, tam můžou probíhat regrese, může ten 

člověk mít disfacilní prožitky atd. To všechno je možný, já tím nepopírám tu teorii, ale 

vlastně nepracuju primárně pudy, s transformací pudů, ale spíš na té emočně-vztahové 

zkušenosti, emocně-vztahových vzorcích. A takže to je takový základní půdorys, 

samozřejmě ten pacient se mnou prožívá, to, co prostě umí, to, co si přinesl zvenku, což by 

mělo být samozřejmě taky jako patologický vzorce. Freud tomu říkal přenosová neuróza v 

tom vztahu, my tomu takhle neříkáme, ale je to jakoby z jiné perspektivy totéž. Mým 

úkolem není to rozehrávat s ním a potvrzovat ty patologie a chovat se tak, abych posiloval 

ty pat. Vzorce, tzn. abychom se nechoval jako ty rodiče nebo ty subjekty z minulosti, ale 

součástí tý léčby je nejenom, že já to interpretuju nebo ukazuju, ale že já se chovám jinak. 

Ne že bych chtěl poskytovat tomu pacientovi kompletní náhradu za věci, který neměl v 

dětství, ale nějakým způsobem mu nabízím jinej vztah, kterej on má možnost postupně 

zvnitřňovat, co bude chtít, a taky samozřejmě musím pracovat co je taky ten denní chleba, 

ty lidi vlastně se v sobě dostávají do konfliktu mezi tím starým vzorcem a tím novým 

vzorcem. A ty nový vzorce se nevyplácejí jen tak snadno a ten pocit nebo taková 

diskrepance, disharmonie mezi – dalo by se říct - minulostí a přítomností je součást toho 

pozorování. Ta změna v psychoanalýze není postavená jen na intelektuálních 

interpretacích a intelektuálním vhledu, ten sám o sobě změnu nevyvolá, ale na nějakém 

spojení zejména vhledu jako intelektuálního (… tohle fakt nejde rozluštit) s emočním 

prožitkem, což není jednorázová záležitost, protože se vlastně snažíme změnit nějaký věci, 

který jsou už hodně zarezlý a zpevněný v tý osobnosti, proto se to musí někdy tak táhnout, 

proto jsou ty psychoanalýzy někdy tak dlouhý.  

Jo, jak jsem mluvil o tom intelektuálním poznání, tak nejde jenom o vhled, nejde jen o 

intepretaci, ale těch prostředků, jak vlastně dělat změnu je celá řada dalších, včetně 
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empatie. Celá jedna větev psychoanalýzy - nebo jich je několik - je postavená na empatii a 

to co já vlastně reprezentuju je ta vztahová psychoanalýza, kde prostě součástí toho 

procesu změny je například, ježiš, jak se to překládá do češtiny, ono je to vždycky jako 

když prostě… to znamená zvykání (není rozumět, je to něco jako tykání a zvykání, ale ani 

jedno se do toho kontextu moc nehodí)… ono je to slovo jako blbý, protože to naznačuje 

jako kdyby to byla hlavně jenom kognice, ale ono jde o emoční vlastně chválení, uznání, 

že něco, co se děje tomu pacientovi, co on mi vypráví jako svůj prožitek, tak já to vlastně 

validizuju. On si se mnou zažije, že já to beru vážně a že uznávám, že to, co prožívá, je 

reálný a důležitý a závažný. Že teda řada lidí má problémy s validizací tý zkušenosti jako 

je určitý, že jde o ty vztahy, ve kterých by se cítili vnímaný, nejenom se svýma úspěchama, 

ale vůbec tý svý subjektivní zkušenosti. A je málo recognition, málo zrcadlení, málo 

pozornosti je, necítí se psychicky viděný tím druhým člověkem. Tohle je validizace nebo 

rekongnice je hrozně důležitá, terapeutická psychoanalytická technika, ale stejně jako 

empatie, stejně jako sharing, prostě sdílení… sdílíme nějakou terapii, která je hrozně 

osobní, intimní a vlastně hrozně lidská. Sdílíme nějakou společnou zkušenost v tom 

vztahu, že se něco děje. My se to snažíme pozorovat a zkoumat a sdílet. Ještě chci říct 

jednu věc, že já tam nejsem od toho, abych volně asocioval a symtericky sdílel, co se děje 

ve mně, to ne, v tomhle ohledu je psychoanalýza samozřejmě orientovaná na pacienta, na 

to, že on tam přišel, abych se mu já pomohl se sebou, že jako já jsem tam za toho 

odborníka, který tomu má rozumět. A samozřejmě já improvizuju, hraju si, sdílím, mluvím 

třeba i o sobě, jsem ochoten si připustit nějaký svoje chyby, pokud jsou reálný, mám snahu 

je měnit, modifikovat, přiznat. Ale celý tenhle ten cirkus je kvůli tomu pacientovi. Teď si 

dám pauzu, jestli se chcete k něčemu vrátit, tak… 

Ž: Mluvíte o tom, že se během toho u nějakého toho pacienta nebo klienta objevuje 

nějaký konflikt mezi tím starým a tím novým vzorcem. Vlastně, jak tam dojde k 

tomu, že klient integruje ten nový vzorec? 

M: Zaprvé potřeba je si to uvědomit, že tam k nějakému takovému konfliktu dochází, 

uvidět to. Aby to ten člověk uviděl, tak k tomu je potřeba to pozorovat. To on sám, nebo to 

pozoruje se mnou, nebo to pozoruju já, snažím se mu to ukázat, aby to viděl taky, a svým 

způsobem jako, já bych řekl, že ta změna je uskutečněná tehdy, je-li pro tu subjektivitu 

toho pacienta/klienta výhodná. Když se může… někdy to taky stojí hodně odvahy, 

investování a zkoušení, ta změna nenastane hned, ta změna není stabilní a trvalá hned, ta 

změna zaniká, znova se konsoliduje. Důležité je stabilní prostředí, které ten pacient v té 
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analýze má mít, ve kterým ta změna může probíhat. To znamená, prostředí, který je 

tolerantní, bezpečný, postavený na experimentování, na hru, vzájemnost, jak jsem říkal, 

který prostě má snahu nespočinout, jako u některých hotových věcí, ale má jakoby 

dynamismus, který bych teda měl vytvářet samozřejmě hlavně já, aby ten pacient věděl, že 

má jít někam dál. Někdy je ovšem samozřejmě potřeba počkat, nepospíchat, aby si ty lidi 

mohli zaprvé tu změnu vyzkoušet, prožít, ujistit se, že to drží v nich i v tom vztahu se 

mnou, že já se jako neměním v tom smyslu, že bych to chtěl revidovat nebo zbořit, to, co 

tam vyvřelo, že to nějakým způsobem třeba i posiluju, ale stejně tak jako je někdy potřeba 

počkat a nespěchat, tak by ten pacient by mohl rozběhnout svojí patologii.  

Ž: Když mluvíte o tom, že je tam něco víc než ten přenos a protipřenos, že tam 

vlastně vytváříte nějaký způsobem ten vztah - Jaký je rozdíl mezi objevováním toho 

přenosu a protipřenosu a vztahovostí jako takovou? 

M: Já bych to řekl teď zjednodušeně tak, že v tom přenosovým a protipřenosovým 

kontextu se potkáváte s tou minulostí, tzn. přenos je klasicky druh zkušenosti, kterou 

jakoby se mnou máte, dejme tomu že jste to vy… Se mnou máte nějakou zkušenost v 

nějaký chvíli, ale ta zkušenost nemá co dělat s tím, jakej já reálně jsem. Já teďka tady v tu 

chvíli vám říkám, co s váma dělám. Je to interpretace starejma brejlema a brejle musí být 

špatný, musíte je vyměňovat ty brejle, nemůžete vidět dobře. Ne všechno je pokroucený. 

Ale pokud je to hodně jakoby pokroucený, pak je asi určitej zájem. já když půjdu, tak 

konstatovaná opakovaně s tím, že vy mě vidíte jinak, než jakej já jsem, což si můžete 

všimnout sama nebo já vás s tím budu konfrontovat tak, abyste to uviděla, tak ve vás 

vznikne nějaká zvědavost, nějaký rozpor, chaos, úzkost , cokoli. A ten reálnej vztah, na 

kterej se ptáte, tak to je vztah se mnou jakožto s novým objektem, to znamená někým, kdo 

je jinej, než je ten familiární přenosovej objekt. Já nevím, jestli teda když… mně trošku 

vázne hlas… Já tím chci říct, že prostě… že třeba v optimálním případě stačí. Můj 

skutečný zájem, ne nějakej přenosovej, vyfabulovanej, ale můj skutečnej zájem o něho, 

můj skutečnej zájem o to, aby mu bylo líp. Nebo aby ten pacient měl tu skutečnej pocit, že 

ho mám rád. Samozřejmě to má zase jako nějaký svoje peripetie, protože ten člověk může 

mít dojem, že já jsem zamilovanej atd. Tohleto nemyslím. Já myslím prostě lidský zájem, 

human touch. Že jsem s tím člověkem. Samozřejmě to má jako zase jiný problematický 

místa, že já se angažuju osobně, tak jako postupuje problém v jeho zájmu, co já vlastně 

chci od toho člověka.  Že má plnit nějaký moje přání atd. Ale tohleto já všechno 

nepovažuju za takovej problém, aby se to nedalo řešit, aby ten základní pocit, kterej já chci 
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tomu pacientovi dát, je můj konzistentní, dlouhodobej zájem a dejme tomu osobní 

sympatie, osobní vztah vůči němu, kterej já projevuju například prakticky tím, že jsem s 

ním furt. Že jsem mu k dispozici, když mě potřebuj, že jsem ready třeba i měnit setting, 

měnit, když je to nutný, třeba harmonogram schůzek, abychom spolu mohli sdílet. 

Ž: Když u toho pacienta dochází ke změně, podle čeho poznáte, že se tam změna 

děje? 

M: Podle řady kritérií, který se dějou při těch hodinách, nebo mimo ty hodiny a on mi o 

nich referuje. Že se mění nějakým způsobem vztahy těch lidí venku, že se jinak chovají 

venku se svejma partnerama/partnerkama, užívají si více života, jsou pozornější k druhejm, 

tolerantnější, shovívavější vůči druhým, uvědomují si větší osobní podíl na konfliktech, 

které vznikají, jsou více ready ty konflikty řešit dialogem a vyjednávat. Hledat nějaký 

kompromisy, třeba. Teď jen tak třeba namátkou. V těch hodinách samotných se to může 

projevovat tím, že ubývá depresivních nálad, sebedestruktivních myšlenkových stereotypů, 

narůstá vzájemnost, o který jsem tady mluvil, vůči tomu analytikovi.  Ten analytik se 

vyklubává z přenosovýho kokonu, najednou ho pacient vnímá víc, jakej opravdu je, i s 

jeho chybama, jeho nedostatkama. Pokud je analytik dokonce ochoten o těch chybách 

mluvit, tak tím líp. Ale pozor. Já to teďka hodně zjednodušuju. Jsou pacienti, který 

potřebují terapeuty určitou dobu nosit ve své hlavě jako ideální, tzn. že jako žádný chyby 

neexistujou, nebo by neměly vůbec být, fatální chyby, který od vás úplně vydělí, aby 

nebyly. To je nějaký proces, ve kterým já se opírám o to, co vím, z té klasické analýzy, co 

jsem si kde načetl o osobnosti, za ty léta mám svojí zkušenost, ale vlastně aplikuju tu, 

abych vyvolal v tom člověku nějakou zkušenost… abych vytvořil nějaký prostředí 

vzájemné, který by ten proces facilitovalo, tak postupuju strašně individuálně, snažím se jít 

intuitivně, vytvořit podmínky který jsou šitý v tu chvíli pro toho pacienta. Tím neříkám, že 

se mi nikdy nestane, že tam přijde někdo, komu nesedím, intuitivně se netrefím a ten 

člověk odejde. Čili já nemůžu dělat změnu u každýho, nemůžu sázet na to, že technikou 

pomůžu každýmu, to je blbost. To strašně záleží… Každá změna může podle svýho 

dopadu jakoby probíhat na základě nějakýho víceméně takovýho přirozenýho setkání dvou 

lidí… meeting of livesprostě teď jsme se sešli a začli spolu interagovat a najdou tolik 

společnejch ploch, témat, vytěží to spolu nějak. Některý lidi to se mnou nemůžou zažít, 

jsem jim protivnej, hloupej, nerozumím jim, atd.  
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Ž: Řekl byste, že tenhle typ přístupu, že pro některé typy klientů není vůbec vhodný? 

M: No jasně. Jsou lidi, který emocionálně vysušený a nejsou schopný emoce nějakým 

způsobem vnášet do vztahu, ty vztahy jsou suchý, anebo nejsou úplně suchý, ale je tam 

hodně zlosti, hádají se. Ale nejsou barevný ty vztahy. Třeba určitý typ lidí potřebují vést, 

potřebují analyzovat, ale ne ve smyslu mým, ale ve smyslu technickým, co mají třeba 

dělat, aby… aby dosáhli stanovenýho, vědomě zformulovaného cíle.  Jsou obsedantně 

kompulzivní takovýhle lidi třeba. Na žádnou velkou introspekci nemůžete sázet, protože 

jsou třeba hrozně chytrý, ale moc neprožívají. Tak to je třeba takový typ lidí, který já moc 

nemusím. Tam je hrozná nuda. To je jako loutkový divadlo… oni potřebujou vodit, 

hodnotit, shrnovat, zapisovat si výsledky bodovat. Nevím, co by na to řekl KBT terapeut, 

ale tyhle lidi by se hodily víc pro takovouhle metodu, ale já o tomhle moc nevím, nechci 

tohle vůbec kritizovat, hodnotit, devalvovat. Ale prostě některý lidí potřebují strukturu, 

kognitivní strukturu a vedení, třeba manipulativní přístup jim nevadí, naopak ho vítají, jsou 

v něm bezpečí, mají se čeho držet. Přitom já je stavím k psychoanalytický metodě, která je 

hrozně málo strukturována. Tam nejsou žádné rady, nedávám domácí úkoly. Něco 

takovýho. 

Ž: Stalo se vám někdy - nebo stává se vám někdy - že se s někým v průběhu té terapie 

nudíte a pak se stane něco, nějaký zlomový okamžik, a pak se ta terapie stane živá? 

M: Určitě. Když už je to v rozběhnutý terapii, tak ta nuda, kterou já v ten okamžik cítím, 

tak může být v rámci projektivní identifikace duševní stav toho pacienta, kterej já zažívám 

místo něj. Když pracuju s tou nudou jako s volnou asociací, kterou on nevysloví, ale dá mi 

jí prožít. Když já to umím nějak pojmenovat, vnést to do toho rozhovoru, abych toho 

člověka nezranil a abychom to udělali jako předmět nějakýho zkoumání, tak se to 

samozřejmě změní, to netrvá furt.  

Ž:  Další otázka, kterou mám pro vás připravenou, se týká konceptu Momentů 

setkání Daniela Sterna. Já vlastně nevím, jestli vám to něco říká, nebo jestli vám to 

mám krátce představit. 

M: Já jsem to kdysi dávno četl, ale určitě s tím nepracuju, takže když mi to krátce 

představíte, tak to bude fajn. 

Ž: Stern hovoří o tom, že psychická změna probíhá na 2 úrovních - na implicitní a 

explicitní rovině - a obě dvě jsou spojeny s pamětí. Ta explicitní souvisí s tím, jestli si 

pamatujeme, jestli jsme schopní si vědomě vybavit, je spojený se zážitkem, na to, na 
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co si vzpomínám – nabývá podoby konkrétních verbalizovatelných vzpomínek….  Ta 

implicitní je spojená s procedurální pamětí, s tím, jak třeba umíme jezdit na kole, 

zároveň se schopností navazovat vztahy. Stern vychází z toho, že svým způsobem už 

jsme od narození nastavení na vztah a jeho utváření a vytváří se nám primární 

vztahový vzorce, který si přenášíme do dalších vztahů. Dochází k proměnám na dvou 

úrovních - jak v té explicitní, kde tomu napomáhají třeba interpretace nebo technika, 

a potom na té implicitní, kde tomu napomáhá vztah s terapeutem. Popisuje společnou 

cestu s analytikem, kde se utváří jejich vztah. V tomto procesu se podle něho objevují 

zvláštní momenty, které mohou nabýt podobu „Momentu setkání“. Po nějaké době, 

co spolu „jdou“, tak se stane něco neočekávaného, nepředvídatelného, spontánního, 

často mimo techniku, za využití intuice. Může to být téměř cokoliv, i zdánlivě nějaká 

chyba, že ten terapeut například usne v průběhu sezení, nebo řekne něco osobního - a 

v této chvíli, tak se kvalita vztahu promění a ta terapie se změní. 

M: Čili procedurální změna?  Na úrovni procedurální. 

Ž: Přesně tak. Máte pocit, že zažíváte něco podobného s vašimi klienty?  

M: A proč ten zážitek teda blízkosti dejme tomu, totální blízkosti, harmonie, nějakýho 

vyladění, nebo něco jako unisono, že to jako podle Sterna vyvolá rozsáhlejší změnu? 

Záleží… Můžu říct něco, co s tím člověkem strašně otřese. A ono taky trvá chvíli, než se to 

úplně vrátí do toho vztahu. Já si myslím, že ty momenty setkání… souhlasím, že jsou 

prostě problematický, že vyvolávají jako nějaký pocit, kterej oba dva účastníci si třeba 

nějak uvědomujou a někdy až dodatečně je zřejmý, co se stane, co se stalo. Že to je… 

nevím, jestli je to jen procedurální, ve smyslu teda nevědomým, že to není vždycky 

verbalizovaný, uvědoměný. Mimochodem já mám ještě jednu takovou myšlenku, že ta 

změna se odehrává hodně mimo ty hodiny. Že vlastně myslet si, že ten člověk přijde, lehne 

si nebo sedne si, takže má hrozný štěstí, že při tom může proběhnout nějaká změna. Že ty 

hodiny někdy můžou být jako spojovací body, mezi kterýma ten člověk je sám. Nebo teda 

tedy beze mě a ty procesy změny, i když teda nevědomý, probíhají. Já si teda myslím, že 

většina tý změny, která probíhá v psychoanalýze, je nevědomá.  Že ten člověk přijde s 

nějakou zakázkou, my to teda bereme, jako že má nějakou zakázku, a ono se ukáže, že 

chce ještě něco jinýho a jakoby se vzdálíme od tý původní zakázky a vůbec se žádnou 

zakázkou nepracujeme, že se rozjede nějaký spontánní proces, který někam doběhne. 

Čertví. Jednou jsem studentům psychologie promítal nějakej propagační film o úspěšnosti 

PA, kterej nám dělali nějaký Holanďani, a studenti byli hrozně zklamaný. Já taky. Já jsem 
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ten film předtím neviděl a pustil jsem ho až s nima. A tam prostě je několik bejvalejch 

klientů, který jsou tázaný na tu změnu. Takže o tom mluví nějakýma banálníma frázema, o 

tom, co je jako jinak, že se jako už bojej míň, nebo prostě něco. A vlastně jsou hrozně 

nevýpravní, hrozně málo o tom říkají. Jste spokojení s psychoanalýzou - No jo, jsme. Bylo 

to dobrý? - Bylo. Šli byste do toho znova? - Jo, šli. A jakmile se začnete ptát na ty detaily, 

tak je to průšvih, protože se to maže. A je to hrozně moc implicitní, ty změny. To leda 

kdybyste si psala deník, tak se k tomu můžete dodatečně vrátit a říct si "á, tam bylo tohle a 

tohle". Ale jinak bych řekl, že ten proces se blbě narativizuje, blbě se z toho dá vytvořit 

historickej příběh. To je takovej artefakt. 

Ž: Stern takové okamžiky přirovnává k něčemu, jako když se dva lidi do sebe 

zamilovávají, to je společná cesta. A potom si dají pusu například, což je vzájemný 

okamžik setkání, a dostanou se na nějakou další, kvalitativně odlišnou úroveň toho 

vztahu.  

M: Prosazovat to všechno, dokázat to nějak věrohodně a realisticky nějak rozdělit a 

artikulovat, to je těžký. Jako ten Stern, ty momenty setkání, to je to nejdůležitější, co mi 

teď doznívá v hlavě. Ani ne tak, co jsem říkal já, ale tohleto. Že jsou to takový sblížení, 

políbení, jak jste říkala, který nejsou klasickýma polibkama, ale jsou to momenty blízkosti 

a porozumění, harmonizace, který samy o sobě jsou takhle účastný lidsky, že dynamizují 

ten vztah dále. To je to spolubytí, to je ten skutečnej vztah. TO, co tam reálně probíhá a to 

se nedá zredukovat na nějakej přenos a protipřenos, to je nějaká ta totální lidská 

angažovanost obou dvou těch lidí, ta má hodnotu, ta jde daleko přes nějaký interpretace a 

validizace atd. To je asi to nejlepší, co můžeme v životě zažít. Už jsem nějakej zmatečnej.  

Ž: Je pravděpodobné, že to ta osoba nikdy před tím nezažila a teď to zažívá poprvé. 

Je to něco podobného jako autenticita, ale v něčem se to odlišuje.  

M: Je to jiný, já můžu být autentickej furt, takzvaně autentickej. Ale tohle jsou nějaký 

momenty, který jsou nečasovaný, neplánovaný, spontánní, který můžou u obou dvou 

zúčastněných vzniknout.  No tak dobrý, tak moje poslední otázka - co budete dělat, až to 

obhájíte, v psychologii? 

Ž: Já bych chtěla jít do klinické praxe, teď jsem ve výcviku v PA terapii. Ale nevím, 

kdy nám začne výcvik. 
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M: Tak se tam potkáme, já tam učím. Měl jsem tam učit v prosinci, ale zrušili to. A vy jste 

teď začali? 

Ž: Ten první běh měl začínat v dubnu, ale bohužel je covidová situace, takže jsme se 

ještě nesešli.  

M: Tak se tam příští rok uvidíme, zamávejte, abych věděl, že jste to vy. 

Loučení.   
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