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MARTANOVÁ,V. Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologickém
poradenství s důrazem na vývoj poradenského procesu. Praha, 2007. 118 s. + 14 příl.
Rigoróznípráce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogickáfakulta. Katedra pedagogické
a školní psychologie. Vedoucípráce L.Valentová.

Rigorózní práce Užití prvků Gestalt terapie V pedagogicko - psychologickém
poradenství s důrazem na vývoj poradenského procesu ukazuje, jak lze obohacovat praxi
dětskéhoporadenského psychologa o prvky psychoterapie.

Tato práce mapuje teoreticky i prakticky na podkladě české i zahraniční literatury
poradenský proces na půdě pedagogicko - psychologické poradny. Zkoumá legislativní i

terminologické problémy a zaměřuje se blíže na vztah mezi poradenskou psychologii a
psychoterapií. Popisuje proces poradensvi a jeho fáze, věnuje se jednorázovým konzultacím
stejně jako dlouhodobější poradenské spolupráci individuální i skupinové.

Teoreticky vysvětluje základní principy Gestalt terapie, aby následně předvedla jejich
užití V praktické části rigorózní práce. Zabývá se vznikem a kořeny Gestalt terapie i její
současnou podobou. Vymezuje základní prvky Cxestalt terapie: setrvání V „teď a tady“,
autenticitu, teorii pole, ñguru a pozadí, práci s uvědoměním, kontaktní cyklus, definici
psychického zdraví, otázky odpovědnosti a sebepodpory, metody, nástroje, cíle, indikaci i

nejčastější kritiku Gestalt terapie.

Praktická část sleduje jednorázová setkání, individuální i skupinovou poradenskou
terapii očima Gestalt terapeuta. Demonstruje užití konkrétních prvků Gestalt terapie na dvou
individuálních a jedné skupinové kazuistice. Popisuje práci s tělesným, kognitivním i

emocionálním uvědoměním, experimenty, techniky centrující klienta na problém i poruchy
kontaktního mechanismu u jednotlivých klientů. Vyzdvihuje význam kontraktu a
motivovanosti klienta. Zdůrazňuje specifikum dětského poradenství, kde je třeba vyváženě
naplňovat potřeby všech zúčastněných stran - klienta, jeho rodiny a školy. Tato rigorózní
práce klade zvýšený důraz na průběh poradensko terapeutického procesu, který demonstruje

na praktickýchpříkladech a poté shrnuje za pomoci dostupné literatury v závěrečné teoretické
části.
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The rigorous work „Exploiting elements of Gestalt therapy in the pedagogica] and
psychological consultancy (counselling children) focused on a development of counselling
process shows, how it is possible to use the elements of psychotherapy in the practical
counseling children.

This work shows theoretically and practically the counselling process according to the

Czech and foreign literature in the pedagogical and psychological advice bureau. There are
solved legislaive and term problems, relations between psychological consultancy and

psychotherapy. The work describes the counselling process and its parts, both the only
consultations and the long-termd cooperation (individual or in groups).

The rigorous work explains theoretically the basic principles of Gestalt therapy, its
history and present, its basic elements: „here and now“, theory of the organism/environment
field, awareness, the contact cycle, responsibilíty, psychological health, frustration and self-

support, methods, goals, indication and also criticism of Gestalt therapy. Then practical using
these principles are in the practical part of the rigorous work.

The practical part of the work is monitoring the only consultations and the long-termd
cooperation, individual or in groups by the eyes of Gestals therapeutist. It demonstrates
exploiting concrete elements of the Gestalt therapy in two individual and one group cases. The
work describes working with a client, techniques of patient and his problem focusing,
disturbances of the contact boundary. It accent the signiñcation of contract with client and his
motivation. It emphasizes the specific proglems of the children consultancy (children
counselling), where it is necessary to respect all parts of the proces - client, his family and
school.

i

This rigorous work highely stresses on the run of counselling-theraputic process,
which demonstrates on practical examples and sums up with help of reachable literature in the
final theroretical part.
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I. Úvod

V rigorózní práci Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologickém

poradenství s důrazem na vývoj poradenského procesu pojednávám o legislativě a situaci
V dětském poradenství u nás. Budu sledovat poradenský proces, jeho Vývoj i zákonitosti
V individuálním i skupinovém rozměru. ~

Cílem mé rigorózní práce je ukázat, že terapeutické prvky do poradenství patří, lze se
jimi inspirovat pro jednorázová setkání s klienty a je možné je efektivně užívat při

dlouhodobé individuální i skupinové spolupráci. Zároveň se pokusím nahlédnout celý

poradenský proces skrze několik modelů inspirovaných V Gestalt psychoterapii. Rigorózní
práce Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologickém poradenství s důrazem na
vývoj poradenského procesu se nechala ovlivnit českou poradenskou i klinicky
psychologickou literaturou, kterou zároveň uvádí V kontext zahraniční poradenské literatury.

V první části bude projasněn proces poradenství, jaké postupy jsou obvyklé, o čem
píší význační autoři naši i zahraniční, jak se tvoří vztah mezi poradenským psychologem a
klientskou rodinou, jak se vyvíjí, a kterým směrem jej lze posouvat. Budeme si pokládat
otázky: Co je to poradenská praxe? S jakými terminologickými a legislativními problémy se
potýká? Kdo je poradenský psycholog a kdo je psychoterapeut? Co mají společného? Po

celou dobu bude kladen důraz na souvislosti mezi psychoterapií a poradenstvím a bude
odůvodňována užitečnost zařazení terapeutických prvků do pedagogicko

- psychologického
poradenského procesu. Autorka se bude zabývat vztahem medicínské a poradenské terapie,
jejich shodnými prvky i odlišnostmi.

Ve druhé části bude pojednána teorie Gestalt terapie, budou vysvětleny základní
pojmy a principy, aby byly čtenářovi později srozumitelné při sledování vývoje V rámci
praktické části. Pro tuto část jsou použity zdroje zejména ze zahraniční literatury.

Ve třetí, stěžejní a praktické části, již bude demonstrováno konkrétní užití prvků
Gestalt terapie V poradenském procesu. Uvidíme, kterak se lze inspirovat gestaltistickými
metodami při jednorázových sezeních a jak přispívá Gestalt terapie k práci dlouhodobé.
Rozhodli jsme se zařadit dvě názorné kazuistiky adolescentů pro sledování celkového Gestalt
přístupu,metod a experimentů v individuálním procesu. Dále budou použity materiály z práce
s dětskou skupinou pro demonstraci možných Gestalt metod V poradenském kontaktu s dětmi
mladšího školního věku.
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V poslední, zastřešující kapitolce, bude shmuta inspirace teoretickým sledováním
poradenského procesu, teoretických informací o principech Gestalt terapie a praktických
poznatků z poradenské praxe, aby mohl být celý proces pedagogicko - psychologického
poradenství a poradenské terapie nahlédnut nově skrze několik modelů terapeutické práce

s klienty. Bude věnována pozornost obsahovému rozměru, lineárnímu vývoji i integrativně
holistickému pojetí terapeutického a poradenského vztahu.

V závěrečné diskusi budou kladeny otázky, které si vynořily v průběhu psaní 'této
práce. Budou brány v potaz formální pochybnosti o zařazování prvků psychoterapie do

poradenství a zváženy komplikace, které může přinášet konflikt rolí poradenského
psychologa.

Rozhodla jsem se pro toto téma, abych zhodnotila své teoretické poznatky o

poradenství získané při studiu, praktickou zkušenost z fungování pedagogicko -
psychologicképoradny a zároveň dovednosti získané ve výcviku Gestalt terapie.

A proč právě Gestalt terapie? Thompson a Rudolphová ve své rozsáhlé publikaci o
dětském poradenstvíl spočítali v roce 1986 čtyři sta existujících poradenských přístupů a
teorií, ke konkrétnímu popisu vybrali osm nejvýznačnějších, Gestalt terapie je jedním z nich.

Inspirována touto knihou i současnou legislativou předpokládám, že i do českého
pedagogicko

- psychologického poradenství budou postupem času pronikat nové intervenční
postupy, poradenští psychologové se budou více specializovat a obohacovat svou
poradenskou zkušenost prvky psychoterapeutickými. Doufám, že budoucnost pedagogicko -
psychologickéhoporadenství u nás je orientována právě tímto směrem.

1

RUDOLPH,L.B„; THOMPSON, CH.L. Counseling children: Third edition. USA, California, 1992. (překl.VM)
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II. Pedagogicko- psychologické poradenstvíTeoretická část.

II.l Podmínky a legislativa V poradenství

Poradenská pracoviště typu pedagogicko - psychologické poradny mají V našich
zemích dlouhodobou tradici, avšak od svých počátků prošla tato zařízení řadou proměn. Jeden

z velmi významných posunů přinesl nový Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném Vzdělávání č. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon), který ovlivňuje
situaci V pedagogicko - psychologických poradnách od počátku roku 2005.

Důležitým dokumentem, který specifikuje realizaci tohoto zákona V poradenské praxi
je vyhláška 72 ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb Ve školách a
školských poradenských zařízeních. V této vyhlášce jsou jmenovány podmínky nezbytné pro
poskytováníporadenských služeb a je zde specifikována i náplň činnosti poraden (Příloha č.1

kvyhlášce č.72/2005 Sb.). Kromě psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky je
věnována značná pozornost též intervenci.

i

Intervenovat se doporučuje zejména V životní krizi či nouzi, V případě problémů,
které negativně ovlivňují Vzdělávání dítěte či žáka, při obtížích V adaptaci a při výskytu
rodinných a sociálně - vztahových problémů, které se negativně odráží ve školním prostředí.
Popsána je řada situací, kdy je Vhodné či nezbytné poskytnout psychologickou či speciálně -
pedagogickou pomoc, všem je však společná základní specifikace rozsahu a to, že by se mělo
jednat o krátkodobou intervenci (z hlediska jiných charakteristik lze hodnotit jako
střednědobou), tj. takovou, která netrvá déle než půl roku.2 V praxi však není tento časový
limit striktně dodržován.

Na základě výše zmíněných doporučení pro realizaci dlouhodobějších intervencí

vtrvání do půl roku se mezi standardní činnosti poradenského psychologa zcela přirozeně a
úměrně potřebám klientů dostávají dlouhodobější psychokorektivní postupy. Nepočítá se tedy
již jen s jednorázovými návštěvami klientů V pedagogicko - psychologické poradně a
eventuálními kontrolami a nápravami specifických poruch učení. Je zcela legitimní, že náplní
práce poradenského psychologa je též dlouhodobější spolupráce s klientem, individuální a

ZV tomto ohledu lze diskutovat, zda je tato doba dostačující například pro řešení adaptačních problémů a též, zda
by dětské či rodičovské skupiny měly skutečně trvat pouze šest měsíců. Na tyto otázky nelze nalézt V příslušné
vyhlášce odpověď, snad jen, že dlouhodobější případy lze předat do kompetence jiných zařízení. Toto však
nemusí být šťastným řešením z hlediska navazování vztahu a již získané důvěry V poradenské pracoviště.
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skupinová poradenská terapie. Také V současné literatuře?, popisující fáze poradenského

procesu z náhledu zkušeností ze západní Evropy a USA, lze vysledovat výrazný posun
směrem k realizaci terapeutického působení na půdě poradenských zařízení. Respektuje se, že

„kromě jednoduchých případů, kdy jde skutečně jen o klientovu potřebu získat určité
informace pro vyřešení problému a při nichž není třeba dalších poradenských rozhovorů“
Drapela (1995, 3.11) poradenský psycholog odhaduje délku terapie a po dohodě s klientem si

domlouvánásledné schůzky. Proces tak nekončí stanovením diagnózy ajejím sdělením, nýbrž
jsou klientovi nabídnuty alternativy řešení jeho problému. „Cíl poradenského procesu je
v praxi totožný s vyřešením problému zjištěného diagnózou. K tomuto jasně vymezenému cíli

poradce i klient chtějí uvědoměle směřovat. Lze k němu ovšem dospět různými cestami,
použitím nejrůznějších prostředků. Proto je třeba analyzovat všechny dostupné možnosti a
zvolit takovou alternativu, jež dává nejlepší naději na úspěch a je zároveň přiměřená
klientovým možnostem, podmínkám a situaci.“ Drapela (1995, 5.12). Jednou zmožných
alternativ je terapie v rámci kompetencí pedagogicko - psychologické poradny.

II.2 Vztah poradenství a psychoterapie

Již na začátku je vhodné předeslat, že psychologické poradenství není v žádném
případě ztotožnitelné s psychoterapií, tyto dva pojmy nelze slučovat. Liší se obsahem,
strukturou, motivovaností klientů' i časovým rozsahem (poradenství je tradičně chápáno
převážně jako jednorázové, terapie by měla být kontinuální). Je však možné, aby se vzájemně
prolínaly, řídily se podobnými pravidly a etikou. V ideálním případě by se od sebe měly učit a
vzájemně se doplňovat. V reálných podmínkách je možné, aby odborník školený v obou
oblastech používal prvky terapie jako obohacení své poradenské praxe. Znamená to, že pokud

mu to časové a prostorové podmínky umožní, může některým svým klientům nabídnout delší
spolupráci na řešení problémové situace a to buď individuálně nebo ve skupině.

4

Rozdílům i společnému poli působení se věnoval z pohledu osmdesátých let
Matějčeks. Nevýraznější rozdíl popisuje V jednorázovosti poradenské konzultace a

3 DRAPELA,V.J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, l997.
DRAPELA,J.V.;HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 1995.

4 Autorce bylo umožněno, abych s některými ze svých klientů pracovala delší dobu individuálně či je zařadila do
skupiny dětí s problémy (záměrně nepíšeme problémových). Tato moje práce je možná příliš smělým, ale
doufám užitečným, upozorněním na to, že oba obory se mohou dobře doplňovat a inspirovat.
5 MATĚJČEK,Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991, s.2]-22.
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dlouhodobosti terapie, dále pak V tom, jak je té či oné aktivitě psycholog sám osobnostně
přítomen. V poradenství je výsledkem jeho působení jisté opatření, V terapii však vstupuje ve
vztah, „psychoterapeut svou osobní přítomností, byt” občasnou, se pacientům připomíná“.

(Matějček 1991)

Dle Matějčka jde v psychoterapii více o změnu osobnostní, V poradenství o změnu
situační. Zásadním rozdílem také je, že zatímco v poradenství se o problémech a obranných
tendencích dozvídáme hlavně zprostředkovaně - z úst učitelů, rodičů či dítěte (obvykle
V tomto pořadí), tak V terapii máme možnost se o nich přesvědčit bezprostředně V kontaktu

s dítětem či dospívajícím, což skýtá cennou devizu. Autenticity lze však dosáhnout až po
vytvoření vztahu po určitém čase, a tak je možné realizovat terapii jen u zlomkového

množství klientů oproti počtu konzultací. Terapii proto vyhledávají rodiny s nejpalčivějšími

problémy a zároveň ti, kteří jsou motivováni k delší spolupráci. Matějček píše, že ani

nejzkušenější pracovník nedokáže odhadnout dobu trvání terapie, V poradenských
podmínkách však lze stanovovat mezní body pěti, deseti, patnácti či více sezení, kdy lze

proces evaluovat a rozhodnout se, zda-li je vhodné ve společné práci pokračovat či nikoli.
Zajímavá je též otázka zpětné vazby. Je stejná V poradenství jako V psychoterapii?

' Rutter (1985)6, říká, že ano. Vhodná rada může spustit proces, který je živen vlastními zdroji,
stejně jako terapeutická intervence. Zásadní rozdíl však je, že V terapii lze tento proces
kontinuálně sledovat krok za krokem. V jednorázovém poradenství také prostřednictvím
kontrol, ale s větším časovým odstupem, což jsou dvě zcela nesrovnatelně kategorie.
Matějček navíc poznamenává, že spíše je vyhledána kontrola, pokud zákrok nefungoval.

K užití psychoterapie v poradenství se stručně vyjadřuje Koščo7, který však její užití
oproti Matějčkovi blíže specifikuje. Vidí její markantní vstup do poradenských disciplín V 70.

letech a blíže upřesňuje, kdy považuje aktivizaci psychoterapeutických postupů V poradenství

za vhodnou. Na podkladech dalších autorůg sleduje dvě úrovně poradenství, kde v první jde
hlavně o intervenci a řešení konkrétního problému s nímž klient přichází. Takových je
vpedagogicko - psychologickém poradenství většina. Takové poradenství nazývá prací s

problémem prvního stupně a koresponduje se stavem, kdy klientovi často chybí jen dostatečné
informace či zkušenosti, s jejichž korekci a radou mu může poradce pomoci. Klasickým
případem je rada, jak nakládat s dítětem se specifickou poruchou učení či chování, jaké

° RUTTER (1985) In MATĚJČEK,Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991, s. 30.
7K0ŠČO,J. Poradenská psychológia. Bratislavaí SPN, 1987, s.37-4l.
sBúchlenR. (1978); Callisov,R. (1966) ln KOSCO,J. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.
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postupy a metody volit V jeho výuce, jaké povolání si vybrat na základě zjištěných dispozic
apod.

Druhá úroveň poradenství nastává, pokud je klient nedostačivý ve schopnosti řešit
problémy a tehdy rada není dostačující intervencí. Klient používá neadekvátní způsoby

_
chování nejen proto, že není dostatečně informován či nemá dostatek zkušeností, ale též
proto, že situace nevhodně percipuje, překrucuje a činí chybné soudy. Tyto situace mohou být
V praxi často spojeny s dětmi s poruchami chování. Pak je vhodné rozšířit práci s rodinou či

jedincem na psychoterapeutické intervence, pokud se ovšem rozhodnou spolupracovat. Zde
již není poradce radícím expertem, ale působí jako katalyzátor, vytváří vztah a podmínky pro
to, aby si klient mohl neadekvátnost svého chování uvědomit, získat nad ním náhled a sám

objevit metody korekce tohoto chování. Pokud se podaří korekce problémů na druhé úrovni,
je velmi pravděpodobné, že i na první úrovni dojde ke změně?

Poslední, a dle Košča třetí význarrmou oblastí, kde může psychoterapie účinně
rozšiřovat působení pedagogicko - psychologických poraden, je oblast vnitřního růstu, pokud
se klient rozhodne na sobě pracovat s cílem vlastního sebepoznání, seberealizace a rozvoje.
Takový druh terapie je obvyklý V adolescentních seberozvojových skupinách, ale individuálně

se realizuje zřídka.

Z hlediska trvání a povahy terapeutického vztahu lze nahlédnout na pedagogicko -psychologické poradenství též očima klinického psychologa a rozlišit ještě tyto další 3 typy
terapeutické spoluprácelo: '

l.Klinické psychologické poradenství, kde se jedná o již zmiňovaný jednorázový

a

(do 2 - 3 sezení) podpůrný zásah terapeuta korespondující s Koščovým poradenstvím prvního
stupně, klient i jeho rodina je přijímán jako nenarušený a schopný se s drobnou dopomocí,

s korekci či instruktáží vypořádat s problémem sám. Někdy stačí problémy spolu s rodinou
.i

zvěcnit, objektivizovat, zamyslet se nad adekvátností reakcí na daný problém. Jindy je účinné
odstranění zveličování obtíží a nepřiměřených pokusů po odstranění jevu, který je běžně

i pomíjivý a přechodný. Samozřejmě nelze nepříjemnosti klientů bagatelizovat, ale je vhodné
nahlédnout, zda jim není dodávána neodpovídající závažnost V rodině i v prožívání dítěte
samého. Racionální pohled a vhodnější j ednání pak může přinést rychlé a jednoduché řešení.

' 9 Také skromné zkušenosti, na jejichž základě je psána tato práce, vycházejí hlavně z poradenství druhého
stupně, klienty jsou tedy hlavně děti a adolescenti s poruchami chování. Jednotlivé terapeutické metody, postupy
a experimenty, které budou popísovány, se realizovaly buďto při individuálním sezení nebo v dětské skupině.

5:. '° volně dle LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avícenum, 1989, s. 30 - 33.ăi.
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2.Vlastní psychoterapie, která zahrnuje vztah i proces, jsou v ní užívány speciálně
terapeutické postupy a jejím cílem je navození změny. Psychoterapii či poradenství druhé
úrovně, s níž se shoduje, bude věnován specifický prostor V oddílech věnovaných
dlouhodobému poradenství.

3. Psychologické vedení, kdy je „psychagogická pomoc poskytována V dlouhodobém
osobním vztahu dítěte a jeho rodiny s odborníkem, který tak má možnost průběžně ovlivňovat
kromě přechodných problémů i průběh osobního vývoje a vytváření životně důležitých vztahů
dítěte.“”(Balcar 1989) K tomuto typu vztahu a přijetí s možnou identifikací se přistupuje
hlavně tehdy, pokud dítě pochází z narušeného nespolupracujícího prostředí 12. Tento dětský
klient je přijímán bez úsilí o podstatnou změnu, protože ta někdy nebývá objektivně možná a
navíc konfrontace dítěte s nevyhovujícím prostředím, které nelze změnit, by byla spíše ke

škodě než k užitku. V tomto typu vztahu lze klienty vést, motivovat a podporovat a jedná se o

osobní vztah bez snahy o rozvinutí terapeutického procesu. Terapeut je jakýmsi průvodcem,
„učitelem života“.

Posun směrem k plynulé integraci oblastí poradenství a psychoterapie lze sledovat
spolu s chronologickým řazením zmiňovaných autorů. Drapela” V devadesátých letech
dvacátého století stejně jako Hrabal st." na počátku století jedenadvacátého již zcela
přirozeně počítají s tím, že poradenský psycholog je člověk teoreticky znalý mnoha
psychologických směrů a škol, který si volí některou či některé z nich dle svého osobního
'zaměření a na základě této koncepce pracuje dlouhodobě s klienty. Drapela spolu nezaměňuje
klinické a poradenské pracoviště, tvrdí však, že „v oblasti psychologických služeb lze účinně
integrovat mj. funkce klinických a poradenských pracovníků. Obě skupiny těchto odborníků
pomáhají klientům dosáhnout lepšího psychického zdraví. Mají sice rozdílné zaměření, ale

i

jejich práce směřuje narrmoze k podobným nebo komplementámím cílům. Klinický
psycholog se soustřeďuje na snížení klientovy patologie a tím posiluje jeho psychické zdraví.
Poradenský psycholog se snaží rozvíjet pozitivní prvky klientovy osobnosti a tím snižuje jeho

:i patologii, případně jí pomáhá předcházet.“ Drapela ( 1995, s. 8)

"BALCAR,K. In LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, 3.31.
i u Řada dětskýchklientů Středisek výchovné péče jsou se svými terapeuty v tomto vztahu, rodiče nespolupracují
i a terapeut poskytuje osobnostní vzor a přijetí bez snahy o podstatnou změnu a pracuje s klienty na praktickýcht' úkolech, které lze zvládnout, např. se s dětmi doučuje, probírá praktické záležitosti, přípravu do školy apod..

_

3 DRAPELA,V.J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 1995."HRABAL, VL.st. Přehled poradenských teorií a strategií. ln HADJ MOUSSOVÁ,Z.; VALENTOVÁ, L.

Poradenské teorie a strategie. Praha : PF UK, 2002 , s.7 -
l l.
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Sledujeme -li současnou zahraniční literaturu“, setkáme se s tím, že teorie, kterou si

V Čechách pro poradenství „půjčujeme“ z klinické psychoterapie, je již zcela běžně vztažena
k dětskému pedagogicko - psychologickému poradenství. Thompson a Rudolphováló tvrdí, že
psychoterapie i poradenství se zabývají stejnými objekty a používají podobné techniky, jejich
různost spočívá V různých oblastech kompetence. Ve stejné publikaci lze nalézt přehledné
rozlišení oblastí pole působnosti, metod, zacílení a společenského chápání poradenství a

psychoterapie V sedmi bodech". Pojetí psychoterapie je tu chápáno více medicínsky oproti
edukačnímu prostředí V poradenství, které se Věnuje prevenci a vývojovým záležitostem.
V léčebné psychoterapii se léčí pacient, V poradenství pracujeme s klienty (lze chápat i

V souvislosti s mírou aktivity, klient je aktivnější než pacient). Psychoterapie léčí osobnostní
problémy, poradenství se zabývá spíše obtížemi ve sféře osobní, sociální, profesní, vzdělávací

a problémy s rozhodováním. Psychoterapie se často zaměřuje na nevědomé obsahy, poradce
směřuje svou péči hlavně k těm vědomým, využívá k tomu spíše Vyučující metody nežli
postupy zdravotnické. Rozdíl je i ve společenském chápání obou oborů, které je podobné Ve

Spojených státech i u nás. Lékařské obory jsou nahlíženy jako více vědecké oproti
poradenství, které je bráno spíše jako edukativní sociální služba. K tomuto náhledu přispívá i

fakt, že medicínské obory mají více výzkumných studií nežli poradenská psychologie.
Vztahy poradenství a psychoterapie se tedy v čase vyvíjejí, přibližují a některé jejich

funkce se i prolínají, zejména se vznikem různých specializovaných poradensko --

terapeutickýchzařízení a středisek“. Dnes se tedy i V Čechách vytvářejí pracoviště, která tyto
dvě profese kombinují a podílejí se tak na Vytváření profesí zcela nových využívajících částí
obojího.

Bude-li tedy V této práci, zejména V její praktické části, hovořeno o terapii, jedná se o

dlouhodobější poradenské působení s prvky psychoterapie, o poradenskou terapii
v rámci pedagogicko - psychologické poradny. Poradenská terapie zahrnuje kontinuální
působení na klienta a spolupráci s klientem na jeho osobní změně (tedy psychoterapii) a
zároveň její znovuukotvování V reálných situacích běžného života. Není tedy jen čistě
psychoterapeutickým přijímajícím vztahem, je rámována potřebami a podmínkami všech
zúčastněných stran. Za specifikum pedagogicko - psychologického působení považujeme, že

':RUDOLPH,L.B.;THOMPSON, CH.L. Counseling children: Third edition. USA, California, 1992. (překl.VM)l tamtéž, s.l8-19.
17
volně dle Pallone (1977), Patterson (1986) In RUDOLPH,L.B.; THOMPSON, CH.L. Counseling children:

Third edition. USA, California, 1992. (překl. VM)
's Poradenská a terapeutická střediska pro výchovné problémy, SVP, drogovou problematiku, Prev- centrum o.s.,
Sananim o.s., apod.
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musí pracovat terapeuticky, ale zároveň upravovat, modifikovat a sjednávat vněj ší podmínky
(jednání se školou, volba školy, instruktáž rodičů, individuální vzdělávací plány, integrace,
doporučování zvážení medikace apod.). Tato neopomenutelná součást práce poradenského
psychologa je též charakteristickým rysem dětské psychoterapie, kdy je vždy třeba počítat

s postoji rodičů a institucí, které mohou být V rozporu se záměry terapeuta. Úspěšná terapie
vyžaduje jejich spolupráci, jsou V procesu nepostradatelní a je třeba, aby to pocítili a nemuseli
mít pocit provinilosti, pokořenosti terapeutem či „ztráty tváře“. Pokud budou cítit svou
užitečnost a partnerství, nebudou terapii sabotovat, zříkat se odpovědnosti za to, co se

s dítětem děje, žárlit ani na terapii příliš pospíchatlg

II.3 Poradenský proces a jeho fáze

Poradenský proces lze definovat jako odbomou práci poradenského psychologa,
„který se zabývá celkovou osobností převážně zdravého klienta, který dočasně trpí
psychickými potížemi. Prostřednictvím poradenských rozhovorů mu pomáhá překonat tyto
potíže a tím posiluje jeho duševní zdraví.“ (Drapela 1997) Poradenství není jednostrarmým
dáváním rad, informací, předepisováním určitého jednání ani organizovanou manipulací.
Naopak je mnohostrarmou intervencí, kde kl-ient i jeho okolíjsou- aktivními účastníky procesu
a nesou za své jednání plnou

odpovědnost..

Poradenství je samostatnou plnohodnotnou disciplínou, která pomáhá lidem v různých
oblastech života a plní funkci preventivní i nápravnou. Směřuje k těmto hlavním cílům:

prohloubení sebepoznání klienta, lepší informovanost, pomáhá klientovi nalézt svůj hlavní
problém a vytvářet realistické plány jeho řešení, činit produktivní a svobodná rozhodnutí,
vytvářet si hodnotné vztahy k sobě i jiným, asistuje při získávání sebedůvěry i schopnosti
důvěřovat jiným. 20

„Poradenství se věnuje prevenci „normálních“ problémů již na jejich počátku a může
tak omezit vznik delikvence, školní selhávání a emocionální porušení.“ Rudolph,L.B.;

'9 Velmi zajímavý je výčet komplikací ve vztahu rodičů či instituce k terapeutovi dle SPIELA (l 976):
pLd započetím terapiezlrodičečiní terapeuta soudcem, který jim má dát za pravdu; 2. přenášejí na něj úkoly,
kterých se bojí, stydí; 3. přivádí dítě do terapie, protože potřebují pomoci sami
vprůběhu terapie: l.chtějí podrobné informace - co terapeut dělá, jsou zvědaví, zda nebyla prozrazena nějaká
rodinná či instítuční tajemství; 2.žárlí na terapeuta a jsou škodolibí; 3. vstupují do terapie, protože by ji
potřebovali sami; 4. hlavně výchovné instituce nedokáží přijmout „pomalost a měkkost“ psychoterapie; 5.
bezděčně spoluvytvářejí nové problémy; 6. předávají odpovědnost za „případ“ terapeutovi a chtějí se z dění
stáhnout; 7. po vymizení příznaku chtějí terapii ukončit, neboť nechápou, že je třeba změnit více z osobnosti
dítěte. (In LANGMEIERJ. ; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, 5.40.)
"volně dle DRAPELA,J.V.; HRABAL,VL. Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 19955.7-
8.
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Thompson,Ch.L.(1992, 3.13) Vytváří zdravé prostředí a pomáhá dětem vyrovnávat se se

stresem a s konflikty V průběhu jejich růstu a vývoje. Dětské poradenství může být hlavní
léčebnou silou V pomoci dětem s problémy s hodnocením, Využívá individuálního a
skupinového uspořádání, konzultace s rodiči i učiteli. Principy jsou podobné jako u
dospělých, ale je třeba znát svět očima dítěte, a chápat, že každé dítě či adolescent jsou
individualita.

t Národní konference státní legislativy a Americká asociace pro poradenství a vývoj
i

definují poradenství takto: Je to „proces, ve kterém trénovaný profesionál formuje důvěmý
Vztah s člověkem, který potřebuje asistenci. Tento vztah se zaměřuje na osobní význam
zkušeností, pocitů, chování, alternativ, následků a cílů. Poradenství poskytuje jedinečnou

oporu pro individuální průzkum a vyjádření idejí i pocitů V nehodnotícím a nezastrašujícím
prostředí* Rudolph,L.B.; Thompson,Ch.L.(l 992, s. 13)

i

Poradenský proces je ovlivněn mnoha faktory, z nichž nejvýznamnějšími jsou jeho
atmosféra, struktura a fáze a osobnost poradenského psychologa.

Koščozl rozlišuje tři druhy poradenských situací dle druhu interpersonálního styku a
kvality komunikačního procesu: mikrosituace, mezosituace (hromadné skupinové
poradenství) a makrosituacezz. Šířka záběru poradenské praxe je velmi rozsáhlá, samotná
mikrosituace zahrnuje dyadické, triadické, rodinné a skupinové poradenství. První tři se
realizují v interakci psycholog - klient, psycholog - klient a členové jeho rodiny, psycholog -klient s členy rodiny a zástupce školy a to V různých obměnách, kde může být jeden* z členů

i dočasně vyloučen. Ve čtvrtém typu mikrosituací - ve skupinovém poradenství je mnohem
i

více zúčastněných subjektů, i zde však platí, že skupina je tvořena nejen součtem vazeb
klientů s terapeutem či terapeuty, ale též sumou interakcí každého s každým za přispění
skupinové dynamiky.

Na fáze poradenského procesu lze pohlížet z mnoha úhlů, na čem se Však literatura”

shoduje je aspekt chronologický a aspekt vývoje vztahu mezi klientem a terapeutem /
poradenským psychologem. Tato práce se nechala do značné míry inspirovat přehlednými
rozděleními Košča24 a Drapelyzs obohacenými o postoje a názory Matějčkovy, Oaklanderové

z' KOŠČO,J. Poradenskápsychológia. Bratislava: SPN, 1987.
„Je vhodné předeslat, že V této práci bude postižená jen jedna ze základních typů poradenských situací. Naše
pozornostbude po celou dobu směřována na mikrosituace a to jistě ne zcela vyčerpávajícím způsobem.
23 Koščo, Matějček, Oaklander, Rudolph, Thompson, Drapela.
u KOŠČO,J. Poradenskápsychológia. Bratislava: SPN, 1987.
75
DRAPELA,V.J. Přehled teorií osobností. Praha: Portál, 1997.

i

DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, l995.
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a současné legislativně zakotvené praxe. Obecně se V následujícím textu jedná o tyto

prostupné typy spolupráce V poradenské praxi: jednorázové poradenství (do rozsahu 2-3

pohovorů; zahrnuje první setkání, úvodní rozhovor a anamnézu, vztah s klientem, vyšetření,
diagnostiku a sdělení jejich výsledků) a poradenskou spolupráci dlouhodobějšího
charakteru (individuální a skupinová terapie poradenského typu).

II.4 Jednorázové poradenství

II.4.l První setkání

První setkávání je prvotním fyzickým kontaktem mezi klientem, často jeho rodinou,
někdy zástupcem školy

a psychologem. Neznamená to však, že se jedná o první zdroj

informací. Klient přichází do poradny a již je většinou provázen jistou dokumentací, zprávami
či dotazníky ze školy, komentářem rodičů, kteří jej telefonicky objednávali, a mnohdy určitou
„pověstí“. Je třeba být si všech těchto okolností vědom, nebot” tyto z nemalé míry utváří náš
názor a předznamenávají náš vztah ke klientovi a povahu kontaktu s ním.

i ll.4.2 Úvodní rozhovor, anarnnéza
ev-'xľe chvíli, kdy se konečně fyzicky společně setkáváme většinou na půdě poradny,

přichází úvodní interview. Většina autorů se V tomto bodě shoduje na potřebě přirozeného
kontaktu, starostlivosti, autenticity a koncentrace na straně poradenského psychologa. Klient a
jeho rodina přicházejí k psychologovi často s vědomím odborníkovy autority a pro zdárný
průběh spolupráce není třeba ji upevňovat, naopak pro všestranné uvolnění je vhodné vést
rozhovor nedirektivně. Je vhodné vytvořit takzvaný raport, tj. „uvolněný, nenucený,
dobrovolný vztah vzájemné důvěry mezi poradenským psychologem a klientem.“
Koščo (1987, 3.78)

V této situaci by psycholog neměl zapomínat na své neverbální chování a styl, jakým
pokládá klientům (mluvme o celé klientské rodině) otázky. Nedirektivita, volnost otázek a
vyvarování se otázky „Proč...“, která může být chápána jako obviňující, jsou stěžejním

'

stylem práce V tomto momentu. Matějčekzó trefně upozorňuje na paralelní proces běžící
V myšlenkáchporadce, který si uvnitř klade celou řadu otázek: Kdy vlastně vyšetřujeme? Kdo

o vyšetření žádá a proč právě teď? Co to od nás rodiče požadují? Koho viní? Jaká jsou jejich
očekávání a představy o poradenské práci? Mají již předchozí zkušenost s touto službou?

26 volně dle MATĚJČEK,Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.
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Chtějí se vypovídat? Pochlubit? Hledají skutečně pomoc? C0 jsou ochotni podstoupit a
V jakém časovém rozsahu?

V závěru úvodního interview a sběru anamnestických údajů je dobré, je-li to možné, si
řadu těchto otázek vyjasnit. Rodičům „nepřednášet“, ale upřesnit jim, co nabízíme, jak dlouho
trvá Vyšetření a co je k němu třeba, kdy budeme znát výsledek, jaké jsou alternativy
V pokračování, s kým a kde lze spolupracovat, kdy se můžeme setkat příště a je-li to třeba.
Zároveň je dobré upřesnit, jak dlouho trvá jednotlivé sezení a dát tím prostor, aby rodiče
naložili s volným časem - zda chtějí počkat V čekárně či si zařídit nějaké pochůzky. Dále pak,
zejména u adolescentů lze dohodnout, že budou docházet samostatně, pak je třeba ošetřit
všechny právní náležitosti předem a písemně.

II.4.3 Vztah s klientem, vyšetření a diagnostika

Postupem času se i ve speciálně psychologickém poradenství stále významněji
zdůrazňuje kvalita vztahu mezi klienty a psychologem/poradcem. Již Koščo27 tvrdí, že vztah
je zrovna tak důležitý jako techniky. Měl by být sycen důvěrou, akceptováním, otevřenosti,
nedefenzivností a autenticitouzs.Nezbytnou podmínkou zdámého průběhu se zdá empatie a to
nejen racionální, nýbrž i emocionální. Zajímavé úvahy vyvolává míra' strukturovanosti
V průběhu prvního sezení. Jak nalézt ideální míru, která poskytuje klientovi prostor

i_

k vyjádření a zároveň nezvyšuje jeho anxiozitu přemírou tichých momentů bez iniciativy
poradenského pracovníka? Jistá osnova sezení a jeho jasné Vymezení či ohraničení dává
klientovi a jeho rodině pocit bezpečí, neměla by však být rigidní. Není náhodou, jaký styl

i komunikace klient volí, o čem hovoří a jak. Někdy jsou takto získané informace stejně
ž.

hodnotnéjako samotná diagnostika.

Psychodiagnostika samotná pak sestává z nalezení problémuzg, odhalení primární
příčiny, proč rodina či klient pomoc Vyhledává. Demaskování některých zástupných motivů a
pojmenování toho, co je třeba sledovat, zjistit či změřit. Následuje vlastní diagnostika,

g” KOŠČO,J. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987, s. 92.j?" Autenticita a tvořivost je jedním s pilířů Gestalt terapie, bude tedy ještě mnohokrát zmiňována. V úvodní fázi
a při prvních setkáních hraje svou nezaměnitelnou roli, vede k větší uvolněnosti a snižuje někdy až

hnanou autoritu poradenského psychologa. O tom však dále V kapitole o Gestalt náhledu na poradenství.
'Gestalt terapeutka Violet Oaklander ve své knize Třinácté komnaty dětské duše věnuje celý oddíl jedné
toly (s.l53 - 160) zamyšlení nad tím, kdo má při příchodu do poradny vlastně problém. Často jsou to rodiče

, 'učitelé kdo pociťují diskomfort a vyžadují intervenci směrem k dítěti. Samo dítě ale mnohdy žádný problém
ítí, své chyby projikuje do ostatních a prvním a někdy i zásadním z cílů terapie může být „pouhé“
romění, že i se mnou není cosi V pořádku, že ijá bych ocenil jistou změnu.
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stávající se z anamnézy, pozorování, studia produktů, testování a dotazování. Výsledným
výstupem je pak shrnutí, zhodnocení předchozích informací a prognóza na další postup.

II.4.4 Ukončování konzultace, sdělování výsledků a prognóza
Výsledky vyšetření (obvykle realizovaného v jenom či dvou sezeních) jsou

konzultovány a je nastíněn další vývoj. S tímto bývá sezení většinou ukončeno, předána
význanmá doporučení, odkazy na literaturu, jiná pracoviště a specializované postupy, event.
napsána zpráva pro rodiče či školu, posudek. Nejčastějšími jednorázovými konzultacemi jsou
vyšetření školní zralosti, intelektu, specifických poruch učení a služby tzv. profi - poradenstvípři volbě středních a vysokých škol.“

Závěr vyšetření by měl být rodičům, ale též dítěti srozumitelný. Zejména dětský klient
by měl pochopit, že naše spolupráce končí a co bude následovat dál. Dítě by mělo být
zbaveno nejistoty, je dobré, když psycholog shrne průběh sezení, za něco pochválí a doporučí,
co se dá dělat s nedostatky. Otázkou zůstává, zda sdělovat výsledky samotného vyšetření
rodičům spolu s přítomností dítěte či o samotě. Zvolí -

li poradce druhou variantu, pak by měl
zajistit, aby se dítě cítilo bezpečně, tedy vědělo kam jde (př. do čekárny), co tam může dělat,

* jak dlouho to bude trvat a o čem bude odborník s jeho rodiči hovořit a jak dlouho. Významné
je, aby se dítě nedomnívalo, že se psycholog domlouvá s rodiči za jeho zády. 0aklanderová3

1

ztéhož důvodu dokonce doporučuje, aby maximum sdělení bylo realizováno společně. Ne
vždy to však situace dovoluje.

i
Dobré a citlivé ukončování sezení připravuje půdu pro další spolupráci, ať již v rámci

stejné instituce či s jinými odborníky podobného ladění. Je - li napsáno citlivé či šetrné,

neznamená to, že by měla být data zkreslována, třebaže jejich dopad může být bolestivý.
Poradenský psycholog respektuje právo klienta a jeho rodiny na pravdivé informace a

i:
umožňuje jim se na jejich podkladě samostatně rozhodnout. Rozhodně nepřejímá
zodpovědnost za jejich rozhodnutí, naopak srozumitelně a přiměřeně vylíčí pravdivý stav věci
a reálnémožnosti, které se V dané situaci nabízí. Konečné rozhodnutí a zodpovědnost za něj
nese vždy klient či jeho zákonný zástupce.

Zajímaváje již výše naznačená otázka zpětné vazby V jednorázovém poradenství. K té
dochází zejména tehdy, pokud se intervence jevila jako neúčinná. Pokud nabízený postup či
i informace nesplnily svou funkci, lze očekávat, že rodina vyhledá konzultaci znovu. Pak záleží

i'
Přesná statistická data dle každoročního statistického zpracování kartotéky PPP pro Prahu 6.'§31 OAKLANDER,V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003.
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na tom, zda je postup V tomto případě skutečně nefunkční či zda byla chybná diagnóza, nebo
zda byly instrukce nesprávně pochopeny a realizovány. Možné je též, že řešený problém byl,
byť i nevědomě, určen jen k zastření jiné, mnohdy mnohem závažnější potíže. V těchto
případech je třeba vrátit se zpět do úvodní fáze poradenského procesu a celou situaci znovu
přehodnotit.

V případě, že se doporučení poradenského psychologa osvědčila, přichází zpětná
vazba z jednorázových sezení zřídka, eventuelně nepřímo prostřednictvím učitelů a školy. Při
dlouhodoběj ší spolupráci, zejména u specifických poruch učení, lze zajistit zpětnou vazbu
pomocí pravidelných kontrol, aby mohl být sledován vývoj dítěte a jeho pokroky.

Jak bylo již výše popsáno, současná platná legislativa počítá nejen s konzultacemi
jednorázovými, nýbrž i s jejich pokračováním. Za nejčastější dlouhodobější intervence lze
považovat zejména nápravy specifických poruch učení” žáků ZŠ a prevence jejich vzniku u
předškoláků. Stále frekventovanější se stává práce s dětmi s diagnózou ADHD/ADD (starší
terminologii LMD), výchovnými a rodinnými problémy, specifickými poruchami chování a s
adaptačními komplikacemi. Méně obvyklé je Vyhledávání pomoci v rámci osobního
rozvoje”

II.5 Dlouhodobější poradenská spolupráce

Budeme- li sledovat modernější trendy v poradenství, navazuje na předchozí fáze
seznamovací a diagnostické další období Volby cíle a alternativ řešení problému a následně
Klientovo rozhodnutí a zhodnocení výsledku“ - souhrnně tedy dlouhodobější spolupráce,
nebot' „efektivní, psychologicky zralé rozhodnutí klienta V poradenském procesu není nikdy

_

náhlé nebo jednorázové. Je to konečný výsledek pozvolného a často namáhavého procesu, na
I'
němž se podíleli, a V němž se funkčně doplňovali jak poradce tak klient.“ Drapela (l995,s. 13)

Dlouhodobá část poradenského procesu je zaměřena na terapii dětí V rámci
pedagogicko - psychologické poradny či na poradenství s psychoterapeutickými momenty.

';
Tak by jej bylo možno nazývat, pokud uvážíme, že se skládá částečně z psychoterapie
objektivně léčebné ve významu lékařské, přírodovědné, převažuje však

_

přístup
i
subjektivizující, „antropologický“, humanitními obory zastoupený“. „V tomto pohledu je

32
Nejfrekventovanějšíintervence na prvním stupni ZŠ, zejména v l.- 3.třídě.

V- 33 Dle každoročního statistického zpracování kaitotéky PPP pro Prahu 6.
~

34 fáze 3.a 4. dle DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK,* 1995, s. 12- 13.
35
LANGMEIERJ.; BALCAR,K.; ŠPITZJ. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.
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psychoterapie zvláštním druhem setkání a spolubytí člověka s člověkem, které trpícího
zprošťuje některých jeho dosavadních vnitřních omezení a přináší mu hlubší porozumění sobě

samému, bezprostřednější prožívání smyslu ve svém životě a vede ho k plnějšímu
uskutečňování tohoto smyslu. Hledá odpovědi na otázky hodnot, smyslu a cílů v osobním
životě člověka. Jejich objevování a naplňování V konkrétním každodenním žití dané osoby je
zde explicitním účelem, vůči němuž jsou zároveň dosahované klinické léčebné účinky
výsledkem odvozeným.“36 Balcar ( 1989, 3.22 ) V poradenství oproti lékařské psychoterapii
platí, že pracujeme povětšinou s duševně zdravými jedinci či s dětmi s drobnější poruchou,
kteří V určitém období svého života prožívají problematické situace, které komplikují jejich

i plynulý rozvoj a vzdělávání. Poradenský psychologv
se setkává s běžnou populací dětí a

adolescentů a při podezření na závažnější poruchu či nemoc odkazuje klienta na jiné, klinické
pracoviště. Drapela37 též upozorňuje, že v poradenství má často klient aktivnější roli než

pacient V medicíně.

V poradenské terapii stejně jako V psychoterapii klinické lze vymezit cíle a zaměření
práce s klientem, organizaci terapeutických situací a způsob vedení terapie dle psychologova
zaměření i momentální situace. Terapeutická práce s dětmi a adolescenty pak V sobě nese
ještě jistá vlastní specifika.

Začněme cíli, které si terapie nejčastěji klade. Balcar” rozlišuje čtvero cílů v klinické
psychoterapii, které plně odpovídají i cílům v terapii poradenské. Prvním z nich je správné

poznávání a hodnocení skutečnosti - korekce zkresleného vnímání, přeceňování či

podceňování reálných možností ohrožení či uspokojení potřeb, neschopnosti odlišit realitu od
skutečnosti a poruchy orientace ve světě. Druhým cílem je nalezení citové vyrovnanosti, která
se realizuje V adekvátní orientaci a přiměřených reakcích. Třetím, V poradenské praxi velmi
častým, cílem je dosažení výkonnosti, která by odpovídala reálným možnostem dětského
klienta. Posledním z popsaných cílů, ne však posledním z hlediska významu, je společenská
přizpůsobivost. V těchto případech hledá terapeut spolu s klientem cesty k vytváření
funkčních vztahů s druhými, ke srozumitelné komunikaci a k empatii s druhými, Všechny cíle
lze posuzovat z hlediska věkové normy, ale zároveň je třeba přihlížet k osobnostním

i intraindividuálním zvláštnostem každého dítěte či adolescenta.

'_ 36
LANGMEIERJ.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, s. 22.37 DRAPELA,V.J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
DRAPELA,J.V.; HRABAL, VL. Vybrané poradenské směry: Teorie a strategie. Praha: UK, 1995.

l 3“ LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZJ. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, 5.25.
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Z hlediska zaměření terapeutické práce se klinická a poradenská praxe liší.
V poradenství se méně pozornosti věnuje poruchám tělesných funkcí a též psychosomatická

g

onemocnění bývají řešena na specializovaných pracovištích. Oba druhy zařízení však mohou

pracovat s vědomými obsahy, na získávání vhledu do nevědomých oblastí, často sledují vněj ší
projevy a chování klientů a v rámci skupinových a rodinných terapií se orientují na
interpersonální a společenské vztahy.

Zvláštní kapitolu v dětské psychoterapii tvoří styl terapeutického vedení. V případě
dospělé klientely si každý terapeut časem vytvoří svůj vlastní terapeutický styl, který je buďto
direktivnější (často V práci se závislými), manipulativnější a terapeut je při něm aktivnější,
nebo se

zaměří nedirektivně a je klientovi „porodníkem“, tj. tvoří mu jen podmínky proto, aby
on sám odhalil podstatu svých problémů. U dětí je situace poněkud odlišná, terapeut by měl
být ve volbě stylu mnohem pružnější a přizpůsobivější. Míra aktivity a direktivity psychologa
je v poradenské terapii často závislá na situaci, je třeba ji mít v repertoáru, ale zároveň mít
vždy možnost být mlčenlivým a zúčastněným společníkem. „ Zatímco u dospělých jsou pro
různé ustálené metody psychoterapie příznačně protikladné alternativy (psychoterapie
„odkrývající“ proti „zakrývající“, „indirektivní“ proti „direktivní“ apod.), znamenají
V psychoterapii dětí tyto důrazy spíše jen situační hlediska, která psychoterapeut V práci

_
s dítětem střídavě uplatňuje tak, jak to právě vzniklá situace umožňuje a vyžaduje.“39 Balcar

V'

(1989, 3.37 ) Tato práce je zaměřena na užití Gestalt přístupu v poradenství, bude tedy mnoho
operovat s nedirektivními a neinterpretativními formami působení na dětského klienta, ale již
V názvu je obsažena též informace o využití prvků Gestalt terapie, tj. uvědomění, že určitá
míra vedení a organizace zvenčí je u dětských klientů nezbytná.

i

Na poli poradenské terapie se lze setkat s těmito formami uspořádání: Individuální
f.

psychoterapie, hromadná, skupinová, rodinná či partnerská a místy i s terapeutickou
komunitou či jinak řečeno - „léčebným

společenstvím?"

p

Indikace psychoterapie V poradenství záleží na mnoha faktorech. Jednak jsou to
časové a místní předpoklady a vzdělání terapeuta, a jednak řada okolností na straně dětského
klienta. Poradenský psycholog se musí _ rozhodnout, zda typ problémů, se kterými klient
přichází, patří do jeho kompetence a jak dalece se stav klienta odlišuje od normy zdravého
.stupně rozvoje a věkové normy. Usoudí -li, že s klientem může pracovat V rámci rozsahu
Šislužeb pedagogicko - psychologické poradny, je třeba zvážit, z jakého prostředí dítě přichází.

LANGMEIERJ.;BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, s. 37.
Tamtéž, s. 200 - 215.
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Jak již bylo výše popsáno, míra úspěšnosti terapie u dětí je do značné míry spoluutvářena
spolupráci jeho rodiny a okolí. Je -

li rodina sama závažně porušena, je možné volit podpůrný
druh vztahu, nelze si však činit nároky na plnohodnotnou terapii (viz výše). Toto pravidlo
platí úměrně věku klienta. Čím mladší dítě pomoc vyhledá, tím je třeba více pracovat s rodiči.
Balcar dokonce zmiňuje, že „ v některých druzích psychoterapeutického působení na dítě

terapeut činí z rodičů (popř. učitelů) dítěte pomocné terapeuty: Naučí je, jak terapeuticky
strukturovat a řídit domácí či školní situaci dítěte a poskytuje jim k tomu potřebné vedení a

:(41supervizi. (Balcar 1989) Takový druh spolupráce se zdá být komplexně ideálním, avšak ne
vždy je možno jej realizovat. Pokusem V tomto směru je i realizace paralelních rodičovských
skupin při vedení dětské skupiny, kdy se rodiče scházejí s vlastními terapeuty ve stejný čas
jako jejich děti, vyměňují si informace a zkušenosti, ale jsou též instruováni a vedeni, jak
mohou terapii svých dětí napomáhat.

u

Podmínky přímo na straně dítěte předurčují, že terapeutický vztah musí být přiměřený
věku, osobnosti i problémům dítěte. Volba vyjadřovacích prostředků, srozumitelnost a

i
nabídka partnerství jsou základními kameny, na kterých lze budovat jakýkoli vztah. Dá se

i
předpokládat, že dítě bude více rozumět řeči dospělého než bude umět samo verbálně vyjádřit,

_

spráýné porozumění jeevšak třeba stále ověřovat. Základem terapeutického vztahu je důvěra a
i .vzájemná sympatie. Dítě terapii většinou samo neiniciuje, bývá do poradny často přivedeno

„za trest“ rodiči či školou, a může být plné úzkostných očekávání a odporu či rezignace.
V terapeutickémprocesu by se proto mělo cítit přijímané jako plnohodnotný spolupracovník,
cítit, že s ním terapeut solidarizuje, a že prvotním klientem je tam právě ono. Dítě nese svůj

i
podíl jak na zodpovědnosti, tak i na úspěších terapie. V terapii se zákonitě vytváří vztah

; závislosti, ale měl by i.

u dětské klientely plynule přejít V postupné úplné osamostatnění.
Prostředky terapie u dětí jsou velmi rozmanité. Jsou jimi smyslové vjemy, tělesný

kontakt, pohyb, lidská řeč, hra, cílená činnost, rozhovor a různé kreativní aktivity využívající
j, pohyb, rytmus a hudbu, dramatický projev, psychodrama a práci s textem. Lze využívat obsah
těchto činností, ale i samotný jejich proces. S podrobnějším líčením využití některých z nich
se setkáme v praktické části, u všech platí zachování pravidla přiměřenosti věku, mentálnímu
jamomentálnímu stavu dítěte i jeho osobnostního zaměření.
u

Kromě obsahové náplně lze řadit prostředky užívané terapeutem v poradenství také dle
direktivity. Tento systém popisuje Langmeierovo schéma” - se sestupnou mírou

'lb

LANGMvEIER,J.; BALCAR,K„; ŠPITZJ.Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989.
In MATEJCEK,Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991, 5.44 ~ 47.
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direktivity se věnuje sugesci, příkazům, pokynům, pobídkám, radám, návrhům, alternativním
návrhům, příkladům, výkladu, vyslechnutí a mlčení. Přičemž nedirektivní postupy „ se obecně
pokládají za trvalejší co do účinku a hlubší, pokud je o pozitivní změnu osobnosti, než metody
direktivní.“ Matějček (1991, 5.47)

II.5.1 Individuální poradenství dlouhodobějšího charakteru, poradenská terapie
Do fáze individuální poradenské terapie vstupuje klient vědomě a na základě

svobodného rozhodnutí.“ Poradenská terapie vychází ze znalosti diagnózy, kterou však lze
*

v průběhu terapie zpřesňovat a v případě zjištění nesrovnalosti ji lze zcela přehodnotit.
V Drapelově pojetí dochází v této fázi ke dvěma stupňům vývoje - nejdříve si klient za
pomoci terapeuta na podkladě vytvořeného vztahu a znalosti diagnózy volí cíle a alternativy
řešení problému, a

poté učiní zralé rozhodnutí a hodnotí jeho výsledky. Diagnóza pomohla
klientovi k lepšímu sebepoznání a je důležitým předpokladem pro realistický postup ve
prospěch klienta. Nyní je třeba, aby si zvolil cíl a konkretizoval variantu postupu cílovým
Směrem. „Volba cíle a specifického řešení problému jsou důležitými prvky poradenského

procesu; lze jen dodat, že zvolená alternativa řešení problému dává svou konkrétností první
náznak konečného výsledku.“ Drapela (1995, 5.12) V dalším průběhu dlouhodobějšího
poradenského procesu činí klient rozhodnutí a potřebuje poradcovu oporu, aby si jej udržel a
realizoval jej a také, aby mu pomohl zhodnotit výsledek jeho rozhodnutí. „Pozitivní výsledek
se často projevuje jen zvolna a postupně; je třeba trpělivě čekat na 'jeho plné rozvinutí.
Poradce dává klientovi příležitost, aby se začal osamostatňovat a poradenský proces tím
přirozeně dospívá ke svému závěru.“ Drapela (1997, s.l3) I zde se může stát, že proces
zůstává neproduktivní, pak je třeba včasné konfrontace a návratu k některé z předchozích fází

poradenského procesu.
Balcar popisuje terapeutické vedení v dětské psychoterapii V pěti stupních, jejichž

počátky by se daly v našem podání řadit do vytváření vztahu již V úvodních sezeních, ale pak
zcela korespondují s průběhem individuální terapie, jak se ji tu snažíme stručně představit.

43
Přestože je i dlouhodobá terapie často iniciována spíše rodinou než klientem samotným, ctíme V tomto ohledu

tvrzení kolegyně PhDr. Šteklové, ředitelky poradenského zařízení v Kladně, která tvrdí, že s každým dítětem,
které na terapii dorazí, pracuje tak, že je tu dobrovolně, že alespoň částečně chce přijít, neboť vždycky je možné
najítnějakou výmluvu, proč nepřijít, zejména u starších dětských klientů..
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Jsou jimi44:

a) Navázání dobrého terapeutického vztahu.
b) Zásahy poskytující dítěti bezprostřední ulehčení a dokazující příležitost nesnáze
spolu s terapeutem překonat.

c) Vlastní terapeutická práce, získání vhledu, korektivní citové zkušenosti, ovlivnění
motivů, osvojení si nového chování.
d) Integrace terapeutických změn do běžného života klienta, opětovné zatížení
uzdravených funkcí a postupné vzrůstání nároků na jejich uplatnění - zvládání dříve
neúnosných situací apod., tedy osvědčení zisků z terapie V běžném životě dítěte.
e) Osamostatnění, odpoutání dítěte od terapeuta, kdy psycholog zůstává „po ruce“

pro případ potřeby.
Z výše popsaných fází obou autorů lze vysledovat, že jsou si ve své struktuře podobní,
terapeut pracující převážně s dětmi však více vede v patmosti různé zásahy a spolupráci
s klientovým okolím. Vyžaduje-li to situace, je možné dítěti objektivně ulevit hned zpočátku
terapie

- V PPP jsou to například individuální vzdělávací' plány, dohoda s učiteli a rodiči. Po
zlepšení se dítě postupně zatěžuje znovu původními požadavky, ale stále je brán ohled na

v
dostatek :času k integraci získaných dovedností. Spolupráce s prostředím může celý process

facilitovat, ale může jej i komplikovat. Problematickou se může stát otázka zodpovědnosti.
Celý proces probíhá zdárně, pokud dítě cítí spoluzodpovědnost za celé dění a jeho výsledky.

p

Ví, že může zasahovat, ovlivňovat a vyjádřit svůj' postoj, tedy, že vše neleží jen na bedrech a
i_

rozhodnutích rodičů. Úspěch může nastat, pokud dítě zatouží něco samo změnit, svobodně se
v
rozhodne. Komplikace nastávají, pokud je změna viděna jako žádoucí jen u těch druhých -rodiče, škola, systém. Tehdy žádá klient od terapeuta jen vnější změnu okolností, ale nechce
se na ní podílet a nést za ni zodpovědnost. V tomto případě nelze spoléhat na trvalost a
funkčnost jakéhokoli opatření. Míra direktivity má na svobodu rozhodnutí a nesení
odpovědnosti podobný vliv. Čím dírektivnějši je vedení, tím povrchnější se zdá průběh

a
procesu a změny (viz výše).

i

i

Koščo45 nabízí pro individuální poradenské působení různé metody a techniky
rnavozování změny s nestejnou mírou direktivity. Celkově je tato fáze poradenského procesu
'łprostoupena sebereflexí jako stimulantem vhledu a podporováno interpretaci, která je
:'azeným pojmem pro klariñkaci, konfrontaci a reflexi. Níže vysvětlené pojmy jsou zde

Volně dle LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPlTZ,J. Dětská psychoterapie, Praha: Avicenum, 1989, s. 35.KOŠČOJ. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987, 5.89.
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specifikovány, aby mohly být později konfrontovány s názvoslovím Gestalt terapie, které je
definuje odlišně a při terapii zásadně používá jen některé z těchto obecně terapeutických
postupů.“

Klariñkace je vědomé analyzování problému, situace či osobnosti klienta, lze ji
provádět direktivně, pokud ji praktikuje psycholog, ale může se realizovat i nedirektivně,
pokud klariñkuje sám klient.

Další z možných intervencí je konfrontace, poskytnutí negativní zpětné vazby, pokud
terapeut zaznamená l.rozdíl V klientově chápání sebe sama a chování jaké popisuje; 2. rozdíl,
jak psycholog zná klienta a jak se klient chápe; 3. rozdíl mezi tím, jaký .říká klient, že by chtěl
být a jak se skutečně vnímá.

Reflexí je myšlena nedirektivní interpretace, naslouchání a následná rekonstrukce,
Sumarizace klientových výroků. V rámci pole interpretace lze i komparovat, srovnávat dva
prvky vedle sebe, například minulý a současný stav a podobně.

Celkově pro všechny tři (s komparací čtyři) druhy interpretace, jak ji definuje Koščo",
platí, že pro žáky a studenty je direktivnost nepříjemná a lze k ní přistupovat až V rozvinutém

A

intenzivním vztahu, kdy je na ni klient připravený a není V tenzi a je schopen ji pochopit.
v Proto se bere v ohled i jeho mentální úroveň, zda je reálné, aby klient informaci zpracoval a
i
byl schopen o ní otevřeně komunikovat. Zpětnou vazbu obecně je třeba dávat uvážlivě

Í
s ohledem na možné následky, ale zároveň o ni klienta nepřipravovat přehnanými ohledy.
j Místrovstvím je nalezení účinné a efektivní míry jejího sdělování.
i

Kromě těchto metod vstupuje do procesu řada prvků neverbálních, které mají
vporadenském procesu význarrmou funkci a více než slova mohou zakládat atmosféru
iípřirozenosti

a vstřícnosti. Spolu s dětskými a adolescentními klienty lze nacvičovat
fsebekontrolní, sebeposilovací a sebestimulační techniky. Používají se relaxace, autogenní

a řady kreativních metod.
i

Individuální poradenství dlouhodobějšího charakteru je neopomenutelnou součástí
rofese poradenského psychologa. Viděli jsme, že existuje řada popsaných obecných
lig»

onitostí, technik, metod a postupů, které lze V této fázi poradenské praxe využít. Záleží

na individuálním osobnostním zaměření každého poradce, na jeho zkušenostech a
ofesionálním zázemí, které postupy zvolí a jakou cestou se spolu svým klientem vydá.

jí

estalt terapie zásadně neinterpretuje, nakládá jen s informacemi, které klient autorizuje.
0ŠČO,J. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987, 3.76

- 106.
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II.5.2 Skupinové poradenství, skupinová terapie poradenského typu
Každý člověk se přirozeně formuje v rámci sociálních skupin, a tak se jako významná

psychokorektivní zkušenost používá i zařazení do terapeutické skupiny 'v rámci pedagogicko

- psychologické poradny. Klienti si zde ověřují své chování, prožívají emoce, získávají
intenzivní sociální zkušenost a nacvičují chování efektivní V kontaktu s druhými.

„V individuální terapii se psychosociální konflikty řeší zpracováním vlastních emocí a
percepcí V procesu opřeném o Vztah s terapeutem - psychosociální situace jsou vybavovány,
reprodukovány a pracuje se na nich a na vztahu k nim. Skupinová psychoterapie poskytuje
možnost pracovat s nimi přímo a V současnosti, živě - zde a nyní,

i když rovněž V sociální
situaci uměle vytvořené.“ Špitz (1989, s.l66-l67)
Ve skupinové terapii dítě může vyjádřit a zpracovat své emoce, zažívá jejich přijetí,

”
- reflektování a může je konfrontovat se členy skupiny i se sebou samým. Z toho může
Vyplynout lepší porozumění sobě i druhým, změna chování a nalézání efektivnějších forem
projevu. Terapeut by měl vyjadřování pocitů podporovat, usnadňovat komunikaci emocí a
'sociální interakce s ostatními členy skupiny. Pochopení a přijetí V bezpečné atmosféře
způsobí, že dítě je časem schopno své pocity verbalizovat a své afekty a obranné mechanismy
pomalu opouští.“

Zahraniční literatura” již zcela přirozeně chápe skupinové poradenství jako součást
poradenského procesu, nemusí si tedy již „půjčovat“ terminologii z psychoterapie. Práce ve
skupinách je tu definována jako přirozenější než individuální, neboť na skupiny jsou lidé
zvyklí a utváří se v nich od prvopočátku svého vývoje. Dále jsou bližší realitě než
individuální terapie, ekonomičtější a děti se zde učí V interakci s druhými.

Za nejúčinnější faktory působící ve skupině” lze považovat:
l. členství, sounáležitost, podobnost
2. emocionálnípodporu, empatii, porozumění, kohezi a akceptaci

i,
4* volně dle ŠPITZ,J. In LANGMEIERJ.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Prahaz- Avicenum

3. pomoc jiným -její přijímání a dávánís
1

3

j ' 1989, s.l67.
-'

49
RUDOLPH,L.B.; THOMPSON, CH.L. Counseling children: Third edition. USA, California, 1992.

”

giřeklVM)
KratochvíLs. Skupinová terapie neuros. Praha, 1978.5' Ohlsen definuje skupinové poradenství především jako pomáhající proces, kdy se děti učí pomáhat jiným i

a pomoc přijímat, učí se mluvit otevřeně o sobě a dávat zpětné vazby a skupina podporuje členy k riskování a
umožňujejejích růst. OHLSEN (1977) In RUDOLPH,L.B.; THOMPSON, CH.L. Counseling children: Third

= edition. USA, California, 1992, s. 335.
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4. sebeexploraci a sebeprojevení
5. odreagování
6. zpětnou vazbu, možnost konfrontace
7. vhled
8. korektivní emocionální i sociální zkušenost
9. získání zkušeností a nácvik chování
10. nové informace, sociální dovednosti, pochopení zákonitostí

Výše popsané faktory rozšiřuje Špitz” o zlepšení komunikace na všech úrovních,
kataraktickou funkci plynoucí z vyjádření silných emocí, korektivní rekapitulaci prožitků

z primární rodinné skupiny a schopnost přijímat odpovědnost ze své chování a rozhodování.
Operacionální definice Dyera a Vrieda53 popisuje model skupinového poradenství

skrze tyto elementy: 1. děti identifikují myšlení a
chování, které je sebepoškozující a určí

si cíle s pomocí poradce/ facilitátora a ostatních členů skupiny; 2. poradce i skupina asistuje
dětem V nastavení specifických a dosažitelných cílů; 3.děti si cvičí nové chování V bezpečné
atmosféře skupiny a zavazují se ke zkoušení nového chování V reálném světě; 4. děti hlásí
závěry ze svých domácích pokusů během příští hodiny a rozhodují se, zda pokračovat
V nových postupech myšlení a chování :rebo je zamítnout pro příští průzkum alternativ.

Špitz“ upozorňuje na specifrkum dětských projevů ve skupině oproti dospělým ve
stejné terapeutické situaci. Děti jsou bezprostřednější a jednají s menšími zábranami, méně se
stylizují, vyjadřují 'své city více chováním než slovy, je proto často otevřeně agresivnější a
Vchování proměnlivější. Ve srovnání s dospělými vyjadřují mnohem snáze negativní než
pozitivní postoje a emoce. Dětské skupiny jsou celkově expresivnější, obtížněji zpracovávají
agresivitu a hostilní tendence, hůře vyjadřují pocity slovně a také cesta k náhledu je
komplikovaněj ší.

Terapeut je při práci s dětskými klienty aktivnější, stejně jako s dospělými však bez
výhrad přijímá dítě jako samostatnou osobnost. Jeho úkolem je reÍlektovat chování dětí,

i
vracet jim ho Ve verbální podobě, nehodnotit, jen pomáhat dětem najít pro své pocity i

chování pojmenování beze změny významu. V tomto ohledu se autoři i psychologické směry
rozcházejí V názoru na interpretaci, Špitz tvrdí, že „terapeut reflektuje spíše než interpretuje,

5' ŠPITZ In LANGMEIERJ.; BALCAR,K.; ŠPITZJ. Dětská psychoterapie. Praha: Avícenum, 1989, s. 169.
í

53 DYER, VRIED (1980) In RUDOLPH,L.B.; THOMPSON, Ch.L. Counseling children: Third edition USA,
l California, 1992, s. 335.
; “ŠPITZ In LANGMEIER,J.; BALCAR,K„; ŠPITZJ. Dětská psychoterapie. Praha: Avícenum, 1989, s, 168.
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protože porozumění sobě si pak dítě může vytvořit samo bez nebezpečí, že výklad terapeuta je
předčasný, nesrozumitelný nebo že pro něj dítě není citově zralé.“ Špitz (1989, s. 1 80)
Naproti tomu Koščo považuje za nejčastější komunikační projevy psychologa V rámci

poradenské skupiny „instrukce ke skupinovým technikám, zdůrazňování a opakování
závažných výroků a problémů klientů, shrnutí a rekapitulace dialogů a událostí, vyjadřování
vlastních pocitů a interpretace ve smyslu upozorňování na možné a neuvědomované
souvislosti.“ Koščo (l986,s.l01) Míra interpretace jako zprostředkování možné
neuvědomované souvislosti se liší u jednotlivých autorů často dle příslušnosti k různým
směrům a školám. Jsou psychologické teorie zcela založené na interpretaci a práci s ní např.

psychoanalýza a jiné, které se prezentují jako zcela neinterpretující např. Gestalt terapie.
Neinterpretující směry nabízejí klientovi uvědomění, ne však hotové vysvětlení. Klient jej
musí nalézt sám a autorizovat ho, pak je teprve možné o této konkrétní interpretaci chování,
jednání či prožívání hovořit a nakládat s ní.

Typologii skupin” lze pojímat dle cílů, hloubky a intenzity. Existují skupiny
augrnentativní ~ rozvoj ové, orientační, psychohygienické, krizové, intenzivní a dlouhodobé,
kde poradenství přechází v psychoterapii. Ve skupině se sejdou klienti se shodnými nebo
rozličnými problémy (profesní, partnerské, v oblasti vzdělávání - školní (stázky). Skupiny
jsou homogenní či heterogenní z hlediska věku, pohlaví a vzdělání; zavřené či otevřené;
jednorázové, krátkodobé, dlouhodobé; malé (8-12 členů), střední ( 14-20 členů), velké (20-30
členů). Orientace skupin může být biografická, sledující životní linie účastníků, interakčni,
zaměřená na skupinovou dynamiku, a tématická, kde je dané centrální téma (jako ve skupině,
která bude popisována V praktické části). Všechny tři druhy skupin lze samozřejmě
kombinovat.

Způsob vedení skupiny je dán cíly, prvotním nastavením, zkušenostmi, vědomostmi a
osobními vlastnostmi vedoucího. Ten může být aktivním vůdcem (napřučitel), autentickou
osobností (účastníkem) nebo moderátorem (přináší techniky, komentuje, strukturuje a shrnuje,
zasahuje hledá společně se skupinou). Skupiny mohou fungovat s více vedoucími, ale také
zcela bez nich.

_

Vývoj skupiny probíhá V několika fázích, od původní roztříštěnosti přes předpracovní
hledání hranic, důvěry a bezpečí, po pracovní, kdy má skupina určitou kohezi, kooperuje a její
činnost je cílevědomá, až k závěrečné fázi, která je implantována uměle zvenku.

55 KOŠČO,J. Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987, 5.89.
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat sestavování skupin, stanovení si, zda bude skupina
i

uzavřená či otevřená (event.do kdy), homogenní či heterogenní. Obojí má své výhody i
i

i

nevýhody. V homogenní skupině se schází lidé s podobnými problémy, heterogenní však
svým složením více připomíná okolní svět a podporuje toleranci k odlišnostem. Ideální je dbát
na určitou míru heterogenity, avšak zajistit, aby nikdo nebyl se svým problémem ve skupině
zcela osamocený, aby tu byli nejméně dva jedinci s podobnou těžkosti.

Pro činnost skupiny jsou rizikové zejména tyto faktorysó: Agresivita, negativismus,
závažné poruchy chování, extrémní staženost, osobnostní nezralost a nedostatek motivace.
S každou z těchto obtíží lze pracovat, ale musíme si být možnosti jejího výskytu vědomi.
Dobře sestavená skupina znamená, že mezi dětmi je více podobnosti než rozdílů a dostává se
tu šance pro všechny.

Nejvýznamnějšími kritérii” pro sestavování skupiny jsou osobní charakteristiky,
i'

připravenost, motivace ke změně, ochota přijmout podmínky a vytvořit vztah s terapeutem,
schopnost vztahu s vrstevníky, unést sociální kritiku a konfrontaci vlastních pocitů a postojů

; sdruhými. Je- li některé z těchto kritérií výrazně oslabeno, pak je vhodnější zvolit
.individuální terapii.

Dalšími okolnostmi, na které je třeba brát zřetel je funkční charakteristika-rodiny, věk
t; l(tedy

zralost kognitivní, emoční a sociálních funkcí), pohlaví a počet dětí ve skupině ( což je
do značné míry též úměrné věku).

u

Formy skupinové terapie musí být úměrné věku a potřebám dítěte či žáka. Špitz”
rozlišuje skupinovou terapii hrou, vhodnou pro děti od čtyř do osmi let s převážně

i
', emocionálními problémy, kde je kladen důraz na spontaneitu, hru a kreativní postupy.
Takových dětí je ve skupině tři až šest. Pro děti starší, v rozmezí osm až dvanáct let

"ps
emočními problémy, poruchami chování a adaptace, navrhuje činnostní skupinovou

apsychoterapii,
zde se dítě dostává do prostředí odlišného od školy, kde je vše řízeno a

ínařizováno. Získává tu nové zkušenosti a lze tu postupně využívat i prvky hrové a
Írozhovorové terapie. Počet dětí V této skupině roste na osm, event. deset. Od druhého stupně

adní školy doporučuje Špitz rozhovorovou terapeutickou skupinu, verbálně zaměřenou
'u
erou lze volně doplňovat o pomocné psychoterapeutické postupy - psychogymnastiku,

" ílaxace,muzikoterapii a arteterapii, hry rolí a psychodrama.

;ŠPITZ,J. In LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, 1989, s.]73-
' H4.
t,“ Tamtéž.
,v Tamtéž.
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Posledním zastavením při popisu skupinové problematiky je téma rodičovské diskusní
skupiny. Bude stručně probráno proto, že paralelní rodičovská skupina zvyšuje účinnost

, terapie dětské, aktivizuje rodiče a posouvá ho z role svědka, objednavatele či obviňovaného”

do role aktivního účastníka procesu, což odpovídá současnému volání po systémovém
přístupu V poradenstvím. V Čechách byla rodičovská diskusní skupinová terapie koncipována
již v roce 1972 a stanovila si za cíl „rozvíjení rodičovských funkcí a navození pochopení pro
potřeby růstu a vývoje dítěte“6'. Dochází zde ke vzájemné výměně informací i k interakcím
mezi jednotlivými členy, průběh rodičovské rozhovorové skupiny zahrnuje obsah i proces.
Obsahem je myšlena stránka kognitivní, témata, jimž se lze věnovat, např. úzkost dětí i

d

rodičů, výchovné postupy, samostatnost dítěte, kapesné, školní problémy, sourozenecká
rivalita apod. Proces zahrnuje interakce (podporu i výhrady) mezi jednotlivými členy skupiny

g,

a jejich osobní prožívání. Terapeut jako moderátor by měl zajišťovat rovnováhu všech tří
f

zmíněných složek, koncentruje diskusi na děti, zpočátku ji vede a později se stahuje do

pozadí. Jako každá skupina měla by mít i ta rodičovská svá pravidla fungování a rodiče by
l_

měli splňovat základní předpoklady. Těmi jsou duševní zdraví (oni sami nepotřebují akutně

psychoterapii), schopnost sociálních interakcí a motivace. Rodičovská skupina může fungovat
'_

paralelně s dětskou, samostatně, jednorázově i pravidelně a lze také zorganizovat některé'
aktivity společně pro děti a jejich rodiče. Nezanedbatelnou funkcí rodičovské skupiny je její
účinek preventivní.

II.5.3 Závěr
p

Individuální i skupinové poradenství dlouhodobějšího charakteru ( poradenská terapie)
je velmi obsáhlou, pestrou a zajímavou činností poradenského psychologa. Každý odborník si

A

je vědom některých základních principů, fází a zákonitostí tohoto procesu, metody a techniky
u
však volí dle svého osobního ladění, speciálního vzdělání a dovedností. „Volba a tvorba
i vlastního teoretického pojetí poradenství je nutnou součástí studia a růstu poradce. Má- li se
:stát skutečným profesionálem, a má - li naplno využít svých osobních dispozic pro
poradenskou

pomoc klientovi, potřebuje mít k dispozici - obrazně řečeno - mapu a kompas.
i T0 znamená uspořádaný soubor přejatých nebo vlastních odpovědí na základní koncepční

”ŠPITZ In LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie. Praha: Avícenum, 1989, s.173-174,
” 191. Rodič je pasivním svědkem, objednavatelem terapie a v posledních letech se dostává též do pozice
*abviňovaného za to, že svým nevhodným přístupem nutnost terapie zapříčinil či se na ní podílel.9." Blíže POKORNÁ,V.Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 2003.
i“ ŠPITZ In LANGMEIER,J.; BALCAR,K.; ŠPITZ,J. Dětská psychoterapie, Praha: Avícenum, 1989, s.l93.
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otázky. Zvláště na ty, které se vztahují .k typu a charakteru poradenských problémů a ke

strategiím a technikám jejich aplikace.“ Hrabal ( 2002, 3.7)“

Rigorózní práce Užití prvků Gestalt terapie V pedagogicko -

psychologickémporadenství s důrazem na vývoj poradenského procesu se pokouší
nahlédnout poradenský proces očima Gestalt terapeuta a nalézt některé techniky, postupy a
celkové tendence, které je možné v poradenství úspěšně využívat. Hledá tedy. cesty, jak

í poradenský proces obohacovat.

HRABAL,VL.st. Přehled poradenských teorií a strategií. In HADJ MOUSSOVÁ,Z.; VALENTOVÁ, L.
radenské teorie a strategie. Praha: PF UK, 2002.
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IH. Gestalt terapie a poradenství
„Netlač řeku, teče sama. "

Teoretická část

III.1 Pojem Gestalt terapie,její vznik a zakladatele _

Název Gestalt terapie pochází z německého pojmu „Gestalt“63
- překládáno jako

celek, tvar, struktura či forma. V českém jazyce se nejvíce ujal termín tvar a tvarová
i?

psychologie (jako český ekvivalent Gestalt psychologie). Název tvarová či Gestalt
5

psychologie se ustálil jako označení psychologického směru vyrůstajícího v první polovině
i minulého století. Gestalt terapií ( zde se již pojem tvarová užívá jen ojediněle64) se
pojmenovává nový psychoterapeutický a poradenský směr, působící od padesátých let 20.
. století a vycházející mimo jiné hlavně z teoretických základů Gestalt psychologie.
u

Vznik Gestalt terapie je velmi úzce spojen se jménem jednoho z jejích zakladatelů
Fritze Perlse, který ji pojmenoval již počátkem padesátých let a dal tak vzniknout novému a
Vísvébytnému

psychoterapeutickému směru.
i

ii' 'Frederick Salomon Perlsóš (1894-1970) byl německý lékař a psychoanalytik
'dovského původu. Pocházel zBerlína, kde získal doktorát lékařství a absolvoval
sychoanalytický institut (později též ve Vídni). Podrobil se psychoanalýze u W.Reicha, který
Á
j. podnítil jeho zájem o neverbáh1í motorické projevy a význam „svalového krunýře“. Ve

é polovině dvacátých let pracoval Perls ve Frankfurtu jako asistent u neuropsychologa
.Goldsteina a zároveň se prostřednictvím studentky psychologie Laury, své budoucí

_«

= u elky, seznámil s tvarovou psychologii Kofky, Kohlera a Wertheimera.
i

V době nástupu fašismu kmoci, V roce 1933, emigroval Perls s celou svou rodinou
'dříve do Holandska a poté do Jihoafrické republiky, kde uvedl V život Jihoafrický
choanalytický institut. Zde se také nechal ovlivnit J .Smutsem, někdej ším ministerským
edou, zastáncem holismu. Začal být čím dál kritičtější k psychoanalýze a v tomto

i ční napsal svou první knihu „Ego, Hunger and Agression“, kde položil základní pilíře
i
o budoucího přístupu. Tato publikace vyšla prvně V roce 1947. Po zesílení apartheidu

jtohoto důvodujsme se rozhodli podobně jako například J. Chrášťanský a většina zahraničních autorů psát
„Gestalt terapie“ s velkým počátečním písmenem.

imečně např. HUMHAL,K. In VYMĚTAL,J.et kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické
.s a telství J. Kocourek, l997„ (kap. XIV. Tvarová terapie)
.lně dle CHRÁŠTANSKÝJ. 2003; KRATOCHVÍL,S. 1997; MACKEWN, J. 2004.
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v Jihoafrické republice V roce 1946 odešel do USA, kde spolu s manželkou založili V New
Yorku Institut pro Gestalt terapii. Spolu s R.F. Hefferlinem a P. Goodmanem publikoval

v roce 1951 knihu „Gestalt therapy: Excitement and Growth in the Human Personality“, V níž
bylo poprvé užito názvu Gestalt terapie. V roce 1960 se přestěhoval do Kalifornie, kde V roce
1964 spolu s W. Kemplerem a J. Simkinem založil první institut pro vzdělávání budoucích

Gestalt terapeutů. V šedesátých letech v Kalifornii realizoval F.Perls velké množství
workshopů a demonstrací svého terapeutického přístupu, získal si význarrmou pověst lv

odborných kruzích. Ovlivnil velké množství lidí odborně, terapeuticky i svou životní filozofii.
' Byl osobností velmi vitální, podněcující, provokující a svéráznou. Jeho přístup vycházel

hlavně ze zkušenosti, byl anti-intelektuální a Perls se vědou ani koncepcí teorie příliš
nezabýval. Byl umělcem ve své profesi, ale aby se mohla Gestalt terapie ustanovit a
koncipovat jako samostatný a ucelený směr psychoterapie, bylo potřeba řady dalších autorů.
Fritz (jak je nejčastěji nazýván) Perls zemřel V Kanadě krátce poté, co se tam přestěhoval, aby

'j založil nový Gestalt institut s komunitou pro osoby sdílející stejné názory.

Perls ve své. psychoterapii podporoval individualismus a odpovědnost člověka za
směřování vlastního života, své terapeutické krédo vyjádřil V jakési „Gestalt modlitbě“:

„Já dělám svoje a ty dělej taky svoje.
Nejsem na světěproto, abych žilpodle tvých představ,

a ly nejsi na světěproto, abys žil podle mých.

Tyjsi ty ajájsemjá.
Potkáme-lí náhodou jeden druhého, je to krásné.

Jestliže ne, nedá se s tím nic dělat. "

Fritz Perls
Perls (1996, 3.3)

A

Perlsovo působení a mistrný terapeutický styl byl osobitým stylem jednoho skvělého

terapeuta. Vytvořil základy koncepce Gestalt terapie, avšak pro vývoj tohoto směru do dnešní
' podoby bylo třeba mnoha dalších autorů a osobností. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat
i G.M.Yontefa, J .Zinkera, E. a M. Polsterovi, J. Mackewnovou a další. Díky těmto autorům
i'
získala Gestalt terapie poněkud jinou tvář, než tomu bylo V šedesátých letech. Výrazný posun

“ nastal zejména ve větší pozornosti věnované teorii, otázkám delšího terapeutického vztahu,
a,

který Perls podceňoval, teorii interpersonálního pole a terapeutickému efektu. Zůstal důraz na
i „teď a tady“, autenticitu, odpovědnost a uvědomění (viz dále), posunulo se však celkové
j
pojetí. Na základě literatury a záznamů z Perlsova působení V šedesátých letech se někteří lidé
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mylně domnívají, že Gestalt terapii tvoří především různé experimenty a techniky. Dnes je
Gestalt terapie chápána jako komplexní, teoretická a praktická disciplína, poradenský a
psychoterapeutický systém, který odpovídá komplexním a rozličným potřebám současné
doby.“ Jde nejen o techniky a cvičení, nýbrž o celkové nastavení a zaměření terapeutické
situace a dá se říci, že Gestalt terapie je jistým druhem životního stylu a filozofie. Je to
univerzální a „velmi pružný terapeutický a poradenský přístup a lze jej uzpůsobit pro práci
s většinou klientů a V mnoha různých podmínkách.“ Mackewn (2004, 3.25)

V České republice“ existuje Institut pro Gestalt terapii, jehož příběh se píše od roku
i'

1991, kdy se potkali dva psychoterapeuti Ria Verlinden (z Belgie) a Martin Jára a iniciovali
sérii workshopů v českém prostředí. Od roku 1993 již probíhal první výcvikový kurz a V roce.-

1994 vznikl Institut pro Gestalt terapii a psychosyntézu (I-GAP). Na vedení tohoto Institutu
i ještě stále spolupracovali čeští lektoři s terapeuty z Norska a Belgie. Hlavní aktivitou Institutu
i
je již od jeho založení čtyřletý systematický psychoterapeutický výcvik. Výcvikový program

"_

byl v letech 1993 - 1997 veden pouze zahraničními lektory a od roku 1998 se postupně začal
i
přesouvat na českou stranu. roce 1999 se ředitelkou Institutu stává Ester Neumanová a pod
jejím vedením se Institut dále profesionalizuje, osamostatňuje a etabluje. Od roku 2001 se
iz češkého IÍISlÍÍUÍU zcela vyvazují zahraniční trenéři (učí již pouze jako hosté). Nově
.u
ormovaný český institut se nově pojmenovává jako Institut pro Gestalt terapii (IGT) a stává
členem Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT). EAGT je profesní nadnárodní

1":
ciace, která sdružuje organizace i jednotlivce, kteří ve své práci používají metody 'a

i:
'stupy Gestalt terapie. IGT zajišťuje svým terapeutům též supervizní zázemí. Institut pro
talt terapii uspořádal ve dnech 9.-12.9.2004 v Praze 8. Evropskou konferenci Gestalt
pie za účasti mnoha význačných českých i zahraničních lektorů a psychoterapeutů. Zájem
sychoterapeutickývýcvik v IGT v Praze stále roste, nabídka workshopů a jiných aktivit se
v tále rozšiřuje.

=2 Zdroje Gestalt terapie

„Gestalt terapie čerpá z různých dynamických teoretických systémů či disciplín, jako
moderní fyzika, východní náboženské systémy, existenciální fenomenologie, dramatické

KEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004, s. 25-

njový materiál http:/www.gestalt.cz/cz_publíc/historie.htm
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umění, psychoanalýza, Gestalt psychologie, teorie systémů a pole, bioenergetika a expresivní
pohyb.“ (Mackewn 2004)

Gestalt terapie se inspirovala z mnoha směrů, avšak nejvýraznějšími filozoñckými a
myšlenkovými východisky byly Husserlova fenomenologie a nauka o intencionalitě, moderní
fyzika, Gestalt psychologie, psychoanalýza, existencionalismus, zen budhismus,
bioenergetika a holismus. Nyní si dovolíme několik poznámek ke každému z těchto vlivů.

Fyzika se svou teorií elektromagnetického pole, která ovlivnila Gestaltisty V užívání
experimentů a V terminologii. Pojem pole byl Gestaltisty přejat a rozšířen na psychické celky.

v,
Psychické celky se již nepokoušejí zkoumat prostřednictvím analýzy částí (jako strukturalisté,

i

asocianisté a elementová metodologie), nýbrž hovoří o genetickém, fenomenálním a
i

funkcionálním primátu a nadřazenosti celku nad částmi. „Gestaltisté předpokládají, že
,v

existence celků a existence částí není absolutně nezávislá, nýbrž relativní. Celek je dán
i:

prostřednictvím svých částí a naopak: části mohou existovat jen tehdy, existuje - li celek.“
Hoskovec; Nakonečný; Sedláková. (1996, 3.53)

Gestalt psychologie rozpracovala tyto principy především v oblasti psychologie
i
vnímání, myšlení a učení. V Gestalt terapii pak byly tyto zákonitosti modifikovány na

i
ftmgování celé osobnosti.“

Dále pak, přestože se Gestalt terapie vůči psychoanalýze negativně vymezuje,
vyrostla Gestalt terapie z kořenů psychoanalytického hnutí (viz Perlsův životopis), avšak záhy
-
se ohradila proti rigiditě klasické psychoanalýzy. Společný zůstává pouze klíčový předpoklad,

i
že klient a terapeut jsou ve vzájemném vztahu. Klasická psychoanalýza se zabývá
'vpřenosovými jevy V terapeutickém vztahu a interpretacemi na základě toho, co se odehrálo
*Tv

minulosti. Naproti tomu Gestalt terapie se prezentuje jako zcela neinterpretativní a
ohniskem jejího zájmu je autentické dění v terapeutickém vztahu teď a tady. Minulost může
jtlo

procesu přicházet spolu s klientovými vzpomínkami, ale pracuje se s ní jako s momentálně
'v ožívanou - gestaltisté totiž zastávají názor, že pracovat lze jen s tím, co je momentálně
'řítomné, to jediné totiž skutečně existuje. Minulost pominula a budoucnost ještě nepřišla (viz

u e).
_

Dalším z jevů formujících Gestalt terapii je filozoñcký směr 20. století,
ir."
'stencialismus Perls se nechal touto ñlozoñí inspirovat při náhledu na člověka jako na

Dle CHRÁŠTANSKÝJ. Teorie Gestalt terapie v perspektivě psychologického pohledu. Praha, 2003. 9Í1 s.
rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí práce J. Sípek.
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svobodného jednotlivce, samostatnou svobodnou existenci, která nese zodpovědnost za své
chování, jednání a volbu životního smyslu. Lidská bytost je v jeho pojetí plně odpovědná,
svobodná, schopná sebepodpory a má možnost volby.

Husserlova fenomenologie je dalším z vlivů, které se významně podepsaly na tvorbě
gestaltistické metody. „Obecně lze říci, že fenomenologie jako filozofický přístup poukazuje
na skutečnost, že způsob, jakým vnímáme svět, není objektivní, čistý, bez předpojatostí.
Naopak jsme zatížení minulou zkušeností, očekáváním, zvykem, hodnocením,
interpretováním apod. Fenomenologická metoda jako způsob uchopování či vnímání světa se
snaží o „čisté“ vnímání, nezatížené předchozí zkušeností či znalostmi. „Uzávorkováním“
dosavadní zkušenosti, znalostí, představ či předpokladů, které o světě (věcech) máme,

j

můžeme přistupovat k věcem jako k jedinečným a neopakovatelným fenoménům.“
'
Chrášťanský (2003, 3.13) Gestalt terapeuti tedy na základě této inspirace pracují s tím, co je
zjevné, se smyslovými vjemy, kladou důraz na proces uvědomění (awareness, blíže dále),

i
nezobecňují, popisují spíše než vysvětlují a interpretují. „Smyslem terapie V tomto kontextu
není něco hodnotit či měnit, ale spíše umožnit, aby myšlenky, ideje, události či pocity
hovořily samy za sebe.“ Chrášťanský (2003, s. 14)

i

Ze zen budhismu si Gestalt terapie odnáší důraz na přirozenou spontaneitu 'a 'tendenci
-plně se účastnit, avšak dát věcem a událostem „volný průchod“.69 Gestalt terapeut se nesnaží
io přímou změnu, spíše vytrvává s tím, co je přítomno a zvyšuje uvědomění o tom, co se
vlastně děje. Neměm' chování klienta podle nějakého správného vzoru, nýbrž sleduje a odráží,
jłw

se děje s ním samotným, a nabízí to klientovi jako zpětnou vazbu. S tímto učením souvisí i
Ů:
oxní teorie změny, kdy ke změně u klienta nedochází podle určitého návodu a cíleného

iíěřování, ale tehdy, pokud následuje svou přirozenost a je opravdu „tím, kým je“.
i

Bioenergetika obohatila Gestalt terapii o práci s tělem, expresivitou, tělesným
(Ržíváním, o zesílení kontaktu s vlastním tělem na straně klienta i terapeuta a o uvědomování
;-:t0ho,

co a kde V těle se děje. W.Reich, někdejší Perlsův psychoanalytik, položil základy
*nergetiky

a byl to pravděpodobně právě on, kdo Perlse ovlivnil ve zvýšeném zájmu o
projevy, gesta, mimiku a svalové napětí. On naučil Perlse zdůrazňování tělesných

j; a projevů a také pracovat s klientem tváří v tvář, což nebylo V klasické psychoanalýze
striktně na verbální projev klienta vůbec běžné. Na základě vlivu bioenergetiky, se

i.
* ,R.W. Optimální osobnost a duševní zdraví. Praha: Grada, 1999.
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Gestalt terapie zaměřila na tělesné prožívání, pocity a projevy klientova těla, odtabuizoval se
též fyzický kontakt mezi klientem a terapeutem.

Završujícím vlivem, který zde již byl naznačen, je celostní koncepce - holismus, kterýovlivnil Fritze Perlse prostřednictvím jihoafrického ministerského předsedy J. Ch. Smutse a
tvarového (či Gestalt) psychologa K. Goldsteina. Stejně jako holismus se Gestalt terapie snaží
o postižení celku' a. vychází z předpokladu, že tělo, emoce i myšlenky tvoří jednotu a
přirozenou zdravou tendencí každého člověka je směřování k celistvosti.

Bylo zde popsáno sedm nejzákladnějších věd, ñlozofií, směrů či náboženství, které
ovlivnily zformování primárních principů Gestalt terapie. Ne všechny popisované tendence

' jsou dnes naplňovány beze zbytku. Některé jsou zdroj em kritiky Perlsova počínání a zároveň
nejsou jedinými vlivy, které se zrcadlí v obrazu současné Gestalt terapie a poradenství.
Zůstávají však hlavními pilíři, na nichž je vystavěn barevný, svébytný a mnohdy překvapivý

, palác Gestalt terapie se svými třináctými komnatami, nádvořími i sklepeními.

.i
HI.3 Základní principy Gestalt terapie

i

Pro potřeby této práce je třeba popsat nejen základní frlozofická východiska, ale také
nastínit hlavní rysy teorie 'Gestalt terapie. Mnohé již bylo naznačeno a nyní bude následovat
stručný popis základních principů, psychologických a metodologických předpokladů. Jedná se

i
o hrubé vykreslení specifického způsobu uvažování a náhledu na svět. Nastíněné principy se

Š

vzájemně prolínají a doplňují. Zároveň je nutné poznamenat, že tento přehled je pouze
š

orientační a nedosahuje tedy vyčerpávající úplnosti.

III.3.l Teď a tady, autenticita a kreativnost
i

E. a M. Polsterovi7° mluví o čtyřech základních bodech, které tvoří základ Gestalt
; terapie. Jsou jimi premisy, že síla je v přítomnosti, prožívání se počítá nejvíc, terapeut je svým
i
vlastní nástrojem a terapie je příliš dobrá na to, aby se omezovala jen na to, co je dobré.

Blíže tedy k prvnímu tvrzení, že „terapeutický zážitek není jen čistě přípravnou
A-událostí,

ale je platným okamžikem.“ Polster; Polster (2000, s. 22) Gestaltisté, ovlivnění
?východní filozofii, se zaměřují na aktuální prožívání. Perls dokonce tvrdí: „Nic neexistuje
:kromě

tady a teď. Teď, to je přítomnost, je to nějaký jev, to je to, čeho jsme si vědomi, je to
?ten okamžik, ve kterém si uvědomujeme své takzvané anticipace. Ať vzpomínáte nebo

i” POLSTER,E.; POLSTER,M. Integrovaná Gestalt terapie. Brno: Albert, 2000.
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anticipujete, činite tak teď...“ Perls (1992,s.52) Gestalt se důrazem na ted' a tady vymezuje
vůči psychoanalýze, z níž vyrostl. Netvrdí Však, že minulé a budoucí je nedůležité, naopak
praví, že náš přítomný okamžik je Vždy sycen aktuálním prožíváním minulých zkušeností,
zkušeností a zvyků a také našimi budoucími plány, očekávánimi, strachy a nadějemi. Vše se
ale odehrává tady a teď, prožíváno V terapeutické situaci. „Minulost už je pryč a budoucnost
ještě nepřišla. Jen teď existuje.“ Perls (1966, s.1) Gestaltisté tak slučují dohromady
fenomenologicképojetí - uvědomování si toho co je a co je zjevné, a behavioristický přístup
zaměřený na chování V přítomnosti."

Gestalt brojí proti „O - ismu“ („aboutism“) a „mělbys(i)smu“ („shouldism“). Oba tyto
postupy brání aktuálnímu prožívání teď a tady a podporují tendence k interpretaci. „O -ismus“ je mluvení o věcech, o nás samých a o druhých také, jako bychom byli věci - tozamezuje emocionálnimu prožitku, reakci nebo jiné opravdové účasti. Samotný přítomný

~

prožitek, zejména neverbální, je jím nenahraditelný. „O ~ ismus“ vede k racionalizaci a
v
intelektualizaci, směřuje k interpretaci a odvádí terapeuta i klienta od postaty jejich setkání. V

} Gestalt terapii je totiž terapeutický vztah především opravdovým přímým setkáním dvou lidí s
'V

minimem interpretaci, neboť to, co se V daném okamžiku prožívání dozvídá klient o sobě, je
mriöhemr iozsáhlejší a komplexnější než to, co se o něm kdy může dozvědět a říci mu
terapeut.

_

Druhou odmítanou filozofii je „mělby(i)smus“, který je obsažen V mnoha filozoñích,
"náboženství, kultuře a V naší výchově. Neustále se k nám dostávají informace o tom, jací
bychom měli být, jak bychom se měli chovat a co bychom u toho měli prožívat. Perls”
popisuje Věčnou lidskou hru na horního a dolního psa (top dog / under dog), kteří se spolu
dohadují uvnitř každého člověka. Top dog předkládá nařízení, jací bychom měli správně být ai'

under dog se jim brání, vymlouvá se, je líný a pasivní. Gestalt dovoluje V jedné ze svých
technik tento boj přitomně prožít, přijmout oba rozměry své osobnosti (polarity) a směřuje tak
iřk „je

- ismu“, tj. k pojetí a prožívání světa tak jak je, k zvědomování toho, co skutečně cítím a
šdělám bez ohledu na konvence, doporučení a společenská tabu. Terapeutický zážitek jako
takový, skupinový či individuální, je pak „cvičením se V nebržděném žití teď, kde obsahy,

' bominulé a budoucí aktivity, nemají prvořadý Význam. Protože neurotické žití je V podstatě

PERLS,F.S. Čtyři přednášky. 1966. (přepsáno z promluv uvedených na Atlanském semináři Gestalt terapie,
ublikováno, dostupné V IGT)
PERLS,F.S. Čtyři přednášky. 1966., (přepsáno z promluv uvedených na Atlanském semináři Gestalt terapie,

'_ublikováno)
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anachronické žití, jakýkoli návrat do přítomného prožívání je už sám o sobě součástí protiléku
proti neuróze. Člověk se musí naučit, že v přítomné situaci neexistuje dopředu určená dohoda

pro pocit, že nesmí být nervózní, že nesmí vykřikovat, vyprávět oplzlé historky, přehlížet

zmatek druhého člověka, sedět pasivně, kritizovat, objímat, rozvíjet divoké fantazie, hihňat se,
nebo zkusit jakékoli jiné možnosti chování, které existují.“ (Polster; Polster 2000)

Neznamená to, že by byl Gestalt úplnou anarchií, jen dává prostor a zároveň nesnímá

s člověka zodpovědnost za vlastní chování. Je aktuálním nepředpojatým setkáním, skrze které

umožňuje klientovi růst.

Se situací „tady a teď“ bezprostředně souvisí i terapeutova autenticita, když sděluje
L

klientovi svůj prožitek s ním v přímé řeči (tj. stejně jako radost lze sdělovat nudu, zájem i

_

Vztek). To, co se objeví V poli mezi terapeutem a klientem V terapeutické situaci, objevuje se
pravděpodobně i jinde V klientově životě a zde má možnost s tím efektivně pracovat.
S autenticitou jde ruku v ruce i kreativita a fantazie. Je řada technik a metod, které se

Š_

doporučují, jejich využití a modifikace jsou však velmi pestré a tvořivé. Záleží na každé

individuální situaci mezi každým klientem v jeho momentálním rozpoložení a mezi každým

Šterapeutem v jeho situaci, jak se experiment vyvine. Důležité je jen udržovat prožívání klienta
přítomnosti, pomoci mu zůstávat u prožitku jako takového.

i

„Gestalt poradenství a terapie je elegantní způsob práce, který lze považovat za umění
ého druhu, vyžadující znalost příslušných technik, zkušenost a cit. Všechny aspekty
peutického procesu, terapeutova otevřenost, 'schopnost navázat vztah, způsob mluvy,

ce či pohyby, načasování intervencí, hodnocení a diagnostické dovednosti, schopnost

pojit jednotlivá setkání mezi sebou a uvědomění s klientovým životem a problémy jsou
i

učástí celkového, tvořivého procesu. Každé terapeutické setkání je jako prázdné malířské
i,

tno, kus hlíny či stránka čistého papíru, s jejichž pomocí terapeut a klient vytvoří jedinečný
u

ělecký výtvor, jenž bude jedním z kamínků mozaiky, kterou postupně vytváří terapeutický
?i

es.“ Mackewn (2004, 3.24)

:§32
Teorie pole, figura aipozadí

Jak již bylo zmíněno ve výčtu vlivů, které Gestalt terapii utvářely, přejali gestaltisté

emí fyziky teorii pole, kterou přenesli na vnímání, myšlení, do sociální sféry (Kurt
) a následně z ní vytvořili zcela nový psychoterapeutický přístup. Každý člověk má
své vnitřní psychické pole, ale vytváří pole i mezi sebou a ostatními, pro toto pole platí
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stejné zákonitosti jako pro původně koncipované *pole vnímání. Mezi základní principy
prostupující z teorie vnímání do Gestalt terapie je potřeba dokončovat věci - Gestalty a
princip figury a pozadí.

V našem vnímání existuje přirozená tendence dokončovat Vjemy, doplňovat tvary a
nacházet V nich smysl. Stejně tak „uspořádáváme naši zkušenost do smysluplných celků a
máme silnou a vrozenou potřebu dokončovat či přikládat smysl našemu emocionálnímu
životu“. Mackewn (2004, s. 30) Chceme zažívat naplnění, smysluplnost třeba i bolestivou, ale
mít možnost nenechávat záležitosti otevřené, nýbrž je uzavřít, ukončit. Když nejsme schopni
uspořádat naši zkušenost tak, aby dávala smysl, nebo dojít k jejímu uzavření, ukončení, jsme
neklidní, zažíváme nesoulad a rozladěnost. Neukončené záležitosti, neukončené Gestalty,
mají tendenci se vracet (efekt Ziegarnikové), připomínat se, ať již na vědomé či nevědomé,
neuvědomovanérovině. Gestalt terapie směřuje klienta k tomu, aby si neukončené záležitosti

i uvědomil a pokusil se je uzavřít a najít vnich smysl- hlavně sám pro sebe a teď a tady,ij

protože objektivně je situace z minulosti mnohdy neřešitelná (úmrtí partnera, sdělení něčeho
závažného nepřítomným osobám apod., Využívají se techniky prázdné židle a momentálního

,_

prožitku, Viz dále). „Pocit završení či dokončení lze také dosáhnout uvědoměním si
i.

-nenaplněnosti potřeby a *prožitím* a vyjádřením emocí, které s tímto stavem souvisejí. Mezi
takové emoce může patřit pocit

frustrace, smutek, zklamání.“ Mackewn ( 2004, 3.31)
i

Princip figury a pozadí je přejat též z teorie vnímání a popisu uspořádání psychického
“

pole u jednotlivce i V interpersonálním kontaktu. Člověk si vědomě i nevědomé Vybírá
podněty skrze zaměření své pozornosti. To, co jedince zajímá (a nemusí to být uvědomováno
jako přímý otevřený zájem), se stává zřetelnou figurou Vystupující oproti matnému pozadí.
iFigurou se může stát jakákoli osoba, druh chování, naše potřeba, která vstupuje do popředí. U
zdravého jedince je tato potřeba časem uspokojena a stahuje se do pozadí, aby uvolnila pole

'o vynoření se jiné potřeby. V případě nezdravého prožívání či' nemoci, mohou být figury
~:~

'dány příliš rychle bez dalšího zpracování (povrchní přelétavost V tématech) nebo se mohou
jevovat tzv. fixní Gestalty, tedy stále stejné figury, zájmy způsoby chování, které jsou již
funkční a někdy V minulosti se chybně zafixovaly (neñmkční návyky, obsedantní chování).

ji .3.3 Uvědomění ( awareness)

Uvědomění či uvědomování si je jedním ze základních nástrojů Gestalt terapie.
ir čdomovat si znamená být V bdělém kontaktu se svým aktuálním bytím, s tím co je, se
Šfl tělem, se svými prožitky a emocemi. Jedná se o živý kontakt s tím, co se odehrává
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V poli organismus - prostředí73. Uvědomovat si lze nepřetržitě a je to ideální formou, jak
držet kontakt se sebou samým a se svými potřebami. Uvědomování bezprostředně souvisí
s teorií pole, objevováním se aktuální dominantní potřeby jako jasné figury na nerozlišeném
pozadí.V terapeutické procesu je klient veden k intenzivnějšímu uvědomování / zvědomování
vlastních potřeb a projevů, tj. vlastních figur. Jen uvědomované potřebě / Íiguře může být
věnována pozornost, může být prožita, přijata, zpracována a ukončena (ukončený, smysluplný
Gestalt) a s tím ustupuje do pozadí a vytváří prostor pro to, aby se mohla. vytvářet na pozadí
figura nová. Nevrací se tedy obsedantně jako nedokončený Gestalt a zároveň jí byla věnována

Z

dostatečná pozornost pro ucelení (nebyla vystřídána jinou figurou před dokončením).
o Uvědomování zahrnuje 3 kategorie: Smyslové vnímání vnějšího světa (co vidím, cítím, slyším
apod.), uvědomění si vnitřního světa (prožívání těla a tělesných pocitů) a vědomí si své

_
mentální aktivity (blízké introspekci, na co myslím, o čem fantazíruji apod.) „Uvědomování si

i je vždy současně procesem kognitivním, emočním a volním. Člověk, který je V plném
; kontaktu s okolním světem, vnímá, myslí, prožívá, svobodně se rozhoduje. Plně si

uvědomuje, co dělá, jak to dělá, že má možnost volit různé způsoby chování v souladu
s vlastními potřebami.“ Humhal (1997, 3.241)

gesjtaltisté věří V léčivou moc uvědomění. Upřímně uvědomování svých současných potřeb a
přijetí toho, že jsem kým jsem, přináší samo o sobě terapeutickou změnu.

Proces uvědomění však není jen klientovým úkolem, nýbrž zejména sám terapeut by
gmčl

být cvičen a schopen být v kontaktu se svým uvědoměním. V průběhu terapie se vydává
v šanc“ se svým opravdovým lidským uvědoměním, tělesnými pocity i smyslovými vjemy a

iu

bízí je klientovi jako zpětnou vazbu na kontakt s ním („slyším, že vyprávíte příběh, vidím,

se usmíváte, já cítím smutek a moje ramena jsou shrbená, co dělá vaše tělo?“) Uvědomění
:ke

peutovo může klienta upozornit na některý nesoulad v jeho chování, či na figuru, která se
i re kupředu, ale ještě není uvědomovaná. Gestalt terapeut sděluje uvědomění nehledě na to,

u. jsou pozitivní či negativní. Vše, co se objevuje vpoli mezi dvěma lidmi, sem patří.
„:
oveň by se však měl v průběhu svého výcviku naučit umění metapozice, což je odstup od

i,
~ého uvědomění a jeho zhodnocení před tím než jej nabídne klientovi. Zachovává stále
jcká pravidla a neměl by klienta poškozovat, přesto však jej může účinně frustrovat (blíže
,kapitole

o podpoře a zodpovědnosti).

i HRÁŠTANSKÝJ.Teorie Gestalt terapie v perspektivě psychologického pohledu. Praha, 2003, 3.29.
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III.3.4 Regulace vztahu já - okolí, kontaktní cyklus
Výše již byl popsán postup, jakým se organizuje vnitřní pole: Objeví se určitá potřeba

vpodobě figury, člověk jí věnuje svůj zájem, je s ní V kontaktu, řeší ji a ona ustupuje do

pozadí. Víme, že ne vždy je její uspokojení možné a často dochází ke konfliktu několika
dominantních potřeb. V kontaktu s prostředím, v regulaci vztahu já - okolí se nenachází
žádná záruka, že člověk naplnění své potřeby vždy dojde. V počátcích Gestalt terapie
prosazoval Perls lidský individualismus a hedonistické uspokojování potřeb jedince nehledě
na postoj a konvence společnosti, kterou považoval za šílenou a kolektivně psychotickou".
Byl za tento svůj postoj mnohokrát kritizován a mohl jej zastávat zřejmě hlavně proto, že
pracoval s relativně zdravými jedinci (viz kap. O kritice Gestaltu). Postupem času však
Gestaltisté začali do své koncepce zahrnovat fakt, že vztahy s ostatními jsou pro člověka
velmi důležité, vytvářejí spolu interaktivní celek, a proto i při své seberegulaci musí jedinec
nutně brát do úvahy potřeby ostatních lidí a prostředí.“ Lidská bytost potřebuje obě ze svých
polarit individualismus i pospolitost a pohybuje se na kontinuu mezi těmito dvěma póly.

Regulace vztahu já - okolí je popisována jako kontaktní cyklus, vzhledem
~kmodemějšímu pojetí Gestaltu nazýváno též jako interaktivní kontaktní cyklus.76 Tento -

cyklus popisuje fáze utváření figury (dominantní potřeby) oproti pozadí a aplikuje se na popis
epizod kontaktu jedince s prostředím. Fáze kontaktu tvoří jakousi vlnu, na jejímž počátku je
stažení se, na vrcholu akce a kontakt a V závěru znovu stažení se.

Probíhá takto77: O. staženost
1. vnímání (potřeby, figury, potřeby kontaktu)
2. její uvědomění si
3. mobilizace energie

4. akce

5. kontakt či vyjádření se
6. integrace a asimilace (postkontakt)
7. opětovné stažení se

.
"PROCHASKA,J.O.;NORCROSS,J.C. Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999,

. 5.149.
1

75 MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004, 3.32.76
ZINKERJ. Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Brno: Era 2004. ; MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní

l holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004.
77 volně dle MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál,

_ 2004.
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Takovéto vlna může proběhnout krátkodobě anebo být dlouhým cyklem, který V sobě
obsahuje mnoho dalších. Pro porovnání to může být potřeba posadit se V tramvaji, kterou
jednoduše a krátce realizujeme: Lvnímám, že mne bolí nohy, 2. uvědomuji svou potřebu

i

posadit se, 3. rozhlížím se, hledám volné místo, mobilizuji energii k žádosti o něj, 4. požádám
o uvolnění sedícího muže a posadím se (akce) , 5. cítím úlevu, nohy mě nebolí, sedím, potřeba

' se naplnila (kontakt), 6. integruji a asimiluji prožitek ze sezení, 7. stahuji se a mohu svou
pozornost věnovat jiným záležitostem, nebot” mě již nohy nebolí. Příkladem dlouhodobého

i'

cyklu je potřeba vystudovat vysokou školu nebo se oženit. Takový cyklus se skládá z mnoha
Í,

menších cyklů a zastřešuje je. V každé vlně cyklu procházíme všemi fázemi. Samozřejmě, že
cykly našeho prožívání jsou mnohem složitější, ale základem je vždy posloupnost těchto
jednotlivých epizod kontaktu.

i

Na základě této teorie o interaktivním kontaktním cyklu lze usuzovat na zdraví
ř člověka a jeho poruchy či patologii. „Psychicky zdraví lidé jsou z pohledu Gestalt přístupu
:seberegulující jedinci, schopní pružně reagovat na měnící se podmínky V poli, podpořit sebe
i
samé za různých okolností 'a přitom přijmout vzájemnou závislost s druhými lidmi a
prostředím.“Mackewn (2004, 5.36)

'vstupují do kontaktu s okolím a reagují V souladu se situací. Jejich kontaktní cyklus probíhá
i

jak zde byl popsán, převážně bývá dokončován tj. projde všemi fázemi. Tito lidé jsou si
“čdomi svých potřeb a pracují na' jejich uspokojení a uspokojují je. Každý člověk někdy
uvízne“ v některé z fází svého interaktivního kontaktního cyklu, je však třeba rozlišit, zda se

o á o ojedinělou situaci či zda takto reaguje trvale, pak se již může jednat o patologii.
íapřűclad je možné, že někdy nevnímáme svou bolest nohou či si neuvědomíme, že si
ceme sednout. Stejně tak nemusíme mobilizovat potřebnou energii k žádosti o místo, anebo
zmobilizujeme, ale z nějakých důvodů nepožádáme. Požádáme - li, je možné, že si

rožijeme úlevu ze sezení či si nevychutnáme integrování zážitku ústupu bolesti nohou. To
vz“

se může stát z různých příčin, aniž by to bylo signálem patologie, ale problémy nastávají,
k d se jedinec chorobně zastavuje vždy ve stejné fázi, některou přeskakuje či není schopen
.us dokončit a vytvořit tak prostor pro některou z dalších potřeb. Psychické zdraví stejně
o psychická nemoc mohou být individuální i kontextuální. Porucha je obecně definována
„o ztráta pružnosti a přizpůsobení se měnícím se podmínkám. Perls, Hefferline a
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Goodman78 přišli s názorem, že psychické poruchy jsou důsledkem chronického přerušování
kontaktu či organismické regulace vztahujá - okolí. Mluví o tzv. nedokončených Gestaltech a
fíxovaných Gestaltech. Obě tyto poruchy zde již byly naznačeny.

Zmiňovaní autoři přinesli do Gestalt terapie též osm druhů komplikací, které mohou
i nastat V kontaktním cyklu. Původně se o nich mluvilo jako o druzích odporu či jednoznačně
i
jako o poruše kontaktního mechanismu79, v poslední době se však objevují názorygo, že dle
'celkově holistického přístupu lze uvažovat o těchto chybách v kontaktu jako o kontaktním

í
stylu člověka. Každý z nás totiž jeden z nich preferuje a některé další může využít v různých
situacích. Rozdíl mezi poruchou a kontaktním stylem vidíme zejména v míře patologie,
funkčnosti a již zmiňované ztrátě pružnosti střídání kontaktních mechanismů.

t.

„Poruchami“ kontaktního cyklu jsou:
l. Projekce

- popírání či potlačování některé vlastnosti u sebe a její přiřazování okolí, druhým
A lidem či institucím.
2. Introjekce

- zakomponování některých aspektů z venčí do vlastního systému aniž by byly
L.

skutečně přijaty; Introjekty - tvrzení
i

„spolknutá bez přežvýkání a strávení (např. chlapci
ínepláčou, tohle hodné holčičky nedělají apod.).

Kgonfluence
- splynutí dvou lidí

či- dvou částí pole bez vědomí rozlišení, vzniká nerozlišené
my, klient může konñuovat se svým terapeutem, partnerem apod..
.,5. Dva druhy retroflexe - člověk dělá sám sobě, co by chtěl učinit jiným, či to, co by chtěl,

y mu druzí dělali a nedělají. (např.obrací vztek 'na druhé na sebe nebo se sám „hladi“ pokud
mu nedostává lásky a pozornosti zvenčí) Retroflexe může vést k izolaci od druhých.

_.
Deflexe

- odklon, vyhýbání se či únik z přímému kontaktu s druhými lidmi i sám se sebou
př. odvrácení očí, vyhýbání se očnímu kontaktu, odvádění řeči jinam, přílišné mluvení) -

. Desenzitivace - znecitlivování se vůči některým podnětům zevnitř i zvenčí (klient se celý

se, ale říká, že se ho téma nikterak nedotýká, nereaguje na podněty vlastního organismu ani
okolí).

Egotismus
- potlačování spontaneity, přílišná introspekce a kontrola, která má zabránit

.ěšnění.

3 Í

MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004, s.37.
~' S,F.S.; HEFFERLINE,R.F.; GOODMAN,P. Gestalt terapie: vzrušení lidské osobnosti a její růst. Praha:
n, 2004.HLSTER,E.; POLSTER,M. Integrovaná Gestalt terapie. Brno: Albert, 2000.A

i CKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004.
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V Gestalt literatuře jsou tyto jevy tradičně chápány jako poruchy kontaktu, které
zamezují jeho vytvoření či hladkému průběhu, a je třeba s nimi terapeuticky pracovat,
zkoumat je a napravovat. Jennifer Mackewnsl, britská psychoterapeutka, se nebrání
terapeutické práci s nimi, ale upozorňuje, že je mnohem smysluplnější chápat tyto takzvané
poruchy kontaktu jako určité dimenze kontaktu, které mají své polarity. To, co bylo dříve
jednoznačně chápáno jako porucha, vidí jako možnou součást kontaktního stylu, které může
být klientovy V určitých situacích užitečná. Je třeba ji zkoumat a sledovat, jako funkci vlastně

l
plní. Tento názor znovupotvrzuje Gestalt terapii V jejím holistickém pojetí, kdy nic není

f apriori dobře nebo špatně. Záleží na situaci a Využití, zda popsaný kontaktní mechanismus či
Í styl Vede k podpoře kontaktu zde či ho brzdí, zda reagujeme pružně a úměrně situaci či
Í,

rigidně.

. lII.3.5 Terapeutický vztah, zodpovědnost a podpora

v

Pojetí terapeutického vztahu prošlo V Gestalt terapii historickým vývojem. Ve svých
p počátcích' V době Perlsových workshopů byly terapeutické

i

Vztahy realizovány často
p

jednorázově jako experimentální intervence pro klienty, kteří se workshopu zúčastnili a'i

přihlásili 'se k individuální práci. Se svým. souhlasem s účastí museli současně přijmout plnou
zodpovědnost za své chování, reakce, i za to, co se s nimi bude dít V rámci experimentu.
_Nejednalo

se tedy o trvalejší svazek, ale o aktuální setkání. Postupem času se ale i gestaltisté
ij

věnovali dlouhodobým terapiím a podstatou a zákonitostmi terapeutického vztahu se museli
i
začít zabývat. To, co přetrvalo, je stálý důraz na zodpovědnost klienta i terapeuta za Vlastní!Í

rozhodnutí a chování, empatický a autentický přístup. V Gestalt terapii je terapeutický vztah
iryzím setkáním, vztahem Já - Ty, o tomto vztahu se mluví a je komentován a prožíván oběma
stranami. Probíhá autenticky V situaci teď a tady a terapeut empaticky odpovídá klientům.
:V průběhu se orientuje na klientův kontaktní cyklus a sleduje jeho specifika - všímá si
a příklad projekcí, která na něj klient přenáší a vrací mu je. Terapeut se snaží udržovat klienta
_*

přítomnosti, V kontaktu se sebou sarným i s okolím. Aby tak mohl činit, měl by být zralou
sobností, která je schopna plného uvědomění a kontaktu, pak může tyto dovednosti učit své
i,
'enty. Psychoterapeut je V

Gestalt terapii sám sobě nástrojem. Umí užít jisté techniky a
etody, ale sází V první řadě na přirozenost, používá vlastní kognitivní, emocionální i tělesné
ědomění, a cílem je se na klienta autenticky naladit. Tímto svým počínáním se připomíná

„MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapíi. Praha: Portál, 2004, s. 41-

.
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jiné humanisticky orientované terapeuty (např. rogeriány), ale V jedné oblasti se 0d nich
zásadně liší. Nepřijímá totiž koncept bezpodmínečného pozitivního ocenění, protože nechce
posilovat klientovu infantilizaci a závislost” Terapeutický vztah z hlediska Gestalt přístupu

; je pro klienta mnohdy frustrující, 'nebot' nenabízí pomoc zvenčí, nepřebírá za klienta
' zodpovědnost. Lze jej připodobnit k boxérskému ringu, kde se setkávají dva plnoprávní ai
zodpovědní jedinci, a na tomto bitevním poli frustrace pomáhá klientovi nalézt a probudit své

A

Vlastní síly. Tím, že terapeut odmítá klientovi pomoc poskytnout, nabídnout řešení, jednat za
›
něj, tím u něj budí sebepodporu (např. terapeut odmítá rozhodnout situaci za klienta, ten se na

"

něj naštve - a tím už V sobě oživí energii, kterou původně necítil). Tato práce se vyznačuje
-l

také tím, že terapeut nezahajuje hodinu, nenabízí téma, čeká, jaká figura se objeví, s čím
i-

klient přijde. Samotná terapie je pak V mnohém o uvědomělém a integrovaném zážitku.
"

Při práci V duchu Gestaltu si lze všimnout několika zákonitostí. První je spojena
sorientací na teď a tady, a proto se vyhýbá konceptům, co by bylo kdyby, které vidí jako

~

nefunkční. Druhým důležitým pravidlem je neptat se klienta: „proč něco udělal“ nebo „proč
jse to stalo“. TentoVpostup se objevuje i V jiných psychoterapeutických směrech, ale gestaltisté
Z

zejména se snaží vyvarovat slova „proč“, neboť ho cítí jako obviňující (i ze sociokultumího
l,

kontextu) a nutící k 'vysVětiošrán-í. Jako mnohem nosnější ve stejné situaci používají vazbu:
„Jak se to stalo, že...“. Třetím z jevů, kterým se chci věnovat a který přímo souvisí s
:následujícím tématem polarit, je užívání spojky „a“ místo „ale“. „Ale“ V sobě opět nese
:jm ínečný rozměr. Tato tři lingvistická pravidla a používání' přímé řeči V první osobě
i' 'vlastňování si vlastních prožitků. Ne „ono se mi děje“, ale „já si sobě dělám“) jsou

adními rysy, které lze postřehnout, pozorujete -li průběh Gestalt terapie.

Í: .3.6 Polarity
'i

Již několikrát se V textu objevilo slovo polarity, dovolme si tedy krátkou zastávku nad
,tímto termínem. Gestalt teorie praví, že všechny Vlastnosti, které máme, všechny ke své
iúplnosti potřebujeme. A každou z nich vlastníme V určité míře V obou polaritách, přestože je
,to

pro nás někdy obtížně přijatelné. Nejsme tady jen veselí, ale jsme také smutní, protože to
v určitých situacích svého života potřebujeme. Nejsme jen čistotní, ale jsme i nepořádní;
nejsme jen pravdomluvní, ale i prolhaní; nejsme jen lakomí, ale i štědří apod. Jsme veselí a
ismutní, čistotní a nepořádní, pravdomluvní a prolhaní, lakomí a štědří, protože všechny tyto

i' PROCHASKA,J.O.; NORCROSS,J.C. Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999, s.ilso.
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své vlastnosti ve svém životě potřebujeme a jsou nám V určitých situacích k užitku. Toto
uvědomění napomáhá celostnímu pochopení a přijetí sama sebe V celé pestrosti a barevnosti a
tím i růstu člověka. Lidské Vlastnosti nejsou V Gestalt terapii špatné ani dobré, jsou takové

i
jaké jsou. Člověk je tím, kým je. Přijetí tohoto faktu a snaha po úplnosti Gestaltu Vlastní
osobnosti s sebou přináší terapeutickou změnu.

III.3.7 Úrovně psychopatologie, pět vrstev neurózy
V předchozím textu již bylo naznačeno, co je z hlediska Gestalt terapie považováno za

i psychické zdraví a co je znakem patologie. Proti zdravému procesu seberegulace a tendence-
k celistvosti (přirozená tendence k dobrému tvaru) byly postaveny poruchy kontaktu jako

u",

znaky patologie a neukončené a fixní Gestalty coby projevy nemoci organismu. Nyní bude
tento výčet psychopatologických projevů obohacen o některé další termíny. Jsou jimi úzkost,
"deprese, manipulace a pět vrstev neurózy, definované z pohledu gestaltistů.
i

Úzkost je podle Perlse83 nedostatkem důvěry V budoucí schopnost vypořádat se
problémy za Využití Vlastní sebepodpory (sebepodpora selhává). Úzkost je „mezerou mezi

'.

u a potom“. Dokud jsme V přítomnosti, necítíme úzkost. Stejně jako ostatní psychologové
Žlišují gestaltiste' úzkost (bezpředmětná, nekonkrétní, plynoucí) a obavu (konkrétní, z určité
:run osti či výkonu V budoucnosti).

i

i

Deprese je složitým mnohovrstevnatým jevem, který je V Gestalt terapii spojován se
blokováním zdravého ukončování Gestaltů, souvisí s retroflexí a zastavením energie, která
l la být vyjádřena.
i

Manipulace, o níž bude mnohokrát řeč V souvislosti s poradenským procesem,
M stavuje snahu získat podporu z prostředí namísto budování Vlastní sebepodpory. Pokud je
'i 'pulace uvědomovaná, je nástrojem, který často používají i zdraví jedinci, ale pokud

e nepřiměřeného rozsahu či je zcela neuvědomovaná, pak je dle Gestalt terapie

:u jako projev nemoci, nejčastěji neurózy. Manipulace probíhá nejen vůči okolí, ale je
i' ována i uvnitř každého z nás. Perls Vnitřní manipulaci identiñkoval při popisu vnitřní
'vé hry top dog - under dog, jejíž průběh byl již naznačen.“ „Manipulace v tomto
iv:

ě představuje způsob řešení intrapsychických konfliktů vyjádřených těmito dvěma
'tami.“ (Chrášťanský 2003)

S,F. Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia, 1996.
dog, termín blízký konceptu Freudova Super Ega, vyžaduje dokonalost a trápí člověka introjektyj, iv průběhu života od rodičů, autorit i společnosti („měl bys“, „je správné“, „neměl bys“, „není
“). Under dog na tyto povely reaguje rezignovaně, vyhýbavě a manipulativně.
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Podrobněji než výše popsaným psychickým nemocem se F .Perls věnoval struktuře
neurózy, již popsal V pěti vrstvách: l.falše či klišé, 2.fóbická vrstva, 3.Impasse, 4. imploze a
5. exploze.

1. vrstva falše či klišé je sociálním předstíráním, hrami a rolemi, které hrajeme ve
společnosti, a které odpovídají našim představám, jak bychom měli či chtěli vypadat. Na této
úrovní se snažíme být někým jiným než opravdu jsme, V rozporu s vlastní autenticitou.
Bráníme se tak před ohrožujícími aspekty sebe sama, před odmítnutím či odsouzením okolí.
Jsme tady zdvořilí a slušně vychovaní.

S 2. vrstvou fóbickou se dostáváme do konfliktu, pokud začneme hledat, kým opravdu
jsme. Prožíváme bolestnou nespokojenost sami se sebou, narážíme na strach a katastrofická
očekávání, což má za následek, že se snažíme vyhnout tomu, co by nás mohlo ohrozit či
zranit, ale vyhýbáme se tím i vlastnímu růstu a zrání.

3. vrstva Impasse je „slepou uličkou“, v níž zažíváme bezmoc, ztracenost a uvíznutí
í-

bez naděje na řešení. Nenalézáme žádné vlastní zdroje svépomocí, a tak manipulujeme okolí a
snažíme se získat pomoc zvenčí.

u

i

i

4. imploze, dle Perle „vrstva smrti“, 'umrtvení, kdy se stahujeme dovnitř, a skrze níž je
j možné projít dále k závěrečné fázi jen skrze kontakti s vlastní' „mrtvolností“, zbavení 'se
.i rigidních vzorců a dosavadní identity.

Vrcholná A5.vrstva, exploze je fází autentické osobnosti, která odhodila předchozí
vrstvy, žije naplno a odpovědné a je sama se sebou v kontaktu. Exploze je vyvolána
nahromaděním energie ve fázi předchozí a explodovat lze několika způsoby“: Upřímn '
Qzáimutkem, orgasmem, hněvem a radostí či smíchem, podle toho, jaké oblasti se neurotické
:počínání týkalo. Tato vrstva je cílovou metou prožívání zdravého člověka. Zdravý člověk
,z Perlsova pohledu je autentický, opravdový a odpovědný a ne za každou cenu přizpůsobený
společnosti.

;
Přestože zde bylo popsáno několik patologických jevů, není Gestalt terapie v definici

a ychické nemoci a zdraví tak striktní, jak by se mohlo zdát. Nemoc V Gestalt pojetí není jen
žádoucím fenoménem, je hlavně výzvou k jejímu překonání a růstu. Není důvodem
či

pasivitě (nemocný není pasivně léčen) a ztrátě zodpovědnosti.
.Zdraví

a nemoc jsou krajními
i oy kontinua, na němž se pohybuje každý z nás.

i PERLS,F.Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia, 1996. - popsal čtyři způsoby exploze
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III.3.8 Metody, nástroje a cíle
Humhalgó popisuje sedm základních metod, psychoterapeutických postupů, jež Gestalt

(tvarová) terapie Využívá. Vychází ze základních předpokladů, jimiž je aktivita terapeuta i

klienta, empatie, vlastní zodpovědnost na obou stranách, terapeutova autenticita a otevřenost a
tendence k dialogu Verbálnímu i neverbálnímu. Samotná terapie se realizuje V mnoha
formách, individuálně, párově, V rodinné terapii, ve skupinách i workshopech, a na různých
místech V obl-asti klinické, Vzdělávací i poradenské. Styl každého terapeuta se liší vzhledem
k jeho osobní autenticitě, kreativitě, zaměření i celkového ladění, avšak všechny styly mají
následující společná pravidla87: l. důraz na přímou zkušenost a experimentování, 2. využívání

f přímého kontaktu a osobní přítomnosti, 3. Využití teorie pole, 4. zvyšování uvědomování si, 5.
Š

důraz na tady a teď, 6.odpovědnost za své počínání stále nese každý (klient i terapeut) sám za.
“Í

sebe, 7. terapeut pomáhá klientovi hledat, objasňovat, porozumět a rozhodovat se, ale apriori
i neví, co je pro něj dobré a nerozhoduje za něj. Od tohoto prazákladu se pak odvíjí sedm
u,

zmiňovaných technik, které nyní stručně zopakujme:
>

l. Techniky zvyšující uvědomění, centrující klienta na problém a udržující jej přímo u
problematického pocitu. Klient je při těchto technikách veden k uvědomění (C0 sí

s myšlenkami či pocity, kterým se brání ( Zůstaň s tím pocitem. Vyjádří to.) Terapeut
takto umožňuje klientovi jít hlouběji a neutíkat od rozdělané práce (započatého Gestaltu).

2. Přehrávání rolí je metodou, kdy je klient žádán, aby se vyjádřil přímo, přímou řečí
i

k přítomné osobě či prázdné židli, na které si osobu představí. Vyjádřit se může verbálně
či akcí a stále je veden k tomu, aby si uvědomoval, co se s ním V daný moment děje. Není
to jen zážitek pro zážitek, nýbrž technika zvyšování uvědomění.
Dramatizace, přehrávání, umělecké vyjádření výtvamé, divadelní či hudební, to Vše

p
může mít terapeutický účinek, je- li toto tvůrčí úsilí vedeno dle Gestalt zásad. Gestaltisté

'_J

využívají přehrávání různých rolí, můžeme mluvit za části svého těla, za prvky svého
obrazu i snu, za svůj Vztek, za své Vlastnosti, polarity či podosobnosti. Zážitek

.Z

z dramatizace je opět provázen zvědomováním. Můžeme zažít pocity a myšlenky jiných
u
lidí V kontaktu s námi a dostává se nám tak mnohdy korektivní zkušenosti (např.

MHAL, K. In VYMĚTAL,J.et kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J.
Íurek, 1997. (kap. XIV. Tvarová terapie)

ia dle HUMHAL,K. In VYMĚTAL,J.et kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytícké
a telství J. Kocourek, I997, 5.252.
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V koníliktech považujeme svého soupeře za silného a mocného, ale na jeho místě
můžeme prožít slabost, obavu, pocit trapnosti -tím korigujeme svou zkušenost s ním).

4. Řízená fantazie, vizualizace, imaginace, přenesení minulého zážitku, snu, budoucího
očekávání do přítomného prožívání. Imaginace obohacuje naše pocity o zkušenosti, které

nám chybí. Umožňuje ukončení Gestaltů například s neživými osobami, odprožití si

chybějící události.
5. Uvolňovaeí a integrační techniky, odpoutání se od předepsaného způsobu jednání,

experimentování s altemativami. Naše kultura a výchova nám do značné míry diktuje
způsob myšlení, prožívání i chování - v těchto technikách se lze osvobodit od introjektů
(„měl bys“, „neměl bys“) a směřovat k vlastní autentické odpovědnosti („chci“,
„nechci“). Klient si uvědomí, co vše tvoří jeho já a může integrovat i původně odmítané
polarity, části svéhojá.

6. S předchozími technikami souvisí metody integrační, umožňující spojit procesy, které
jsou pokládány za nespojitelné a jsou aktivně štěpené. Jednak lze integrovat vlastní
odmítané součásti, vlastnosti, a jednak lze cítit pozitivní i negativní emoce vůči stejným

osobám. Nic není dobře nebo špatně.
7. *Techniky práce s tělem- souvisí průběžně se všemi ostatními technikami, kdy je klient

veden uvědomování si vlastního těla a je zvyšován jeho kontakt s ním, neboť naše tělo
nelže a mnohdy promlouvá o našich pocitech, myšlenkách a potřebách pravdivěji než
slova. Techniky práce s tělem vycházejí z fenomenologické práce s tím, co je zjevné, a
podporují tělesné uvědomění.

i Hlavním nástrojem, který má terapeut k dispozici je on sám. Využívá vlastní smysly,
uvědomění kognitivní, emocionální i tělesné a svou metapozici. Metapozice je druh

J'

odborného odstupu, kdy psycholog zvažuje, zda své uvědomění nabídnout klientovi a zda to,
i

co vnímá, je skutečně vlastností pole mezi ním a jeho klientem (zda terapeut zrcadlí klienta).
i

Metapozice zároveň nese rozměr etický, stanoví meze slušnosti a stará se o klientovo bezpečí.
Cílem Gestalt terapie je zodpovědný celistvý jedinec, který je schopen sebepodpory a

' sebeuvědomování, jež „zahrnuje znalost sebe, znalost prostředí, zodpovědnost za volbu,
r
sebeakceptaci a schopnost být v kontaktu.“ Hurnhal (1997, s. 150)
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III.4 Indikace Gestalt terapie
Dle dostupné literatury“je Gestalt terapie vhodná pro individuální i skupinové použití

při práci s neurotiky, úzkostnými a fóbickými pacienty, perfekcionistickými, depresivními a
příliš socializovanými jedinci. Účinná se jeví zejména u upjatých a přehnaně zdrženlivých
osob, maladaptivních a rigidních ve svém chování. Je používána při léčbě psychoso-matických
onemocnění, při práci s psychotiky a hraničními osobnostmi. Je obzvláště vhodná pro osoby
se sklonem k intelektualizování, jež brání osobnímu růstu. Humhalsg píše, že nedoporučuje

:-

tvarovou terapii při práci s pacienty, kteří „rychleji jednají než myslí“, jsou impulsivní a jsou
i
protipólem lidí se zábranovitým jednáním. Stejně tak Prochaska a Norcross9° vidí Gestalt
přístup jako riskantní u méně organizovaných a narušených jedinců a jako kontraindikaci pro

i agresivní, delikventní a explozivní jedince.

Všechna tato vymezení se týkají hlavně dospělých jedinců. A jak je to při práci s dětmi
a adolescenty?Obecně lze použít stejné charakteristiky, avšak Oaklander, Tervo a z českých

i.

autorů např. Balcar” píší o úspěšném použití principů Gestalt terapie i u dětí s poruchami
É

chování a Oaklanderová i jmenovitě u dětí hyperaktivních a impulsivních. Takové použití
i shledáváme jako funkční i z hlediska zaměření této práce, avšak donmíváme se, že nese určité

,
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'specifické znaky, jichž se chceme dopátrat V praktické části92.
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iIII.5 Nejčastější kritika Gestalt terapie

V této části bude naznačeno několik momentů, pro něž bývá Gestalt terapie

.c 'tizována Některé kritiky směřují přímo k pramenům Gestalt terapie, tedy k původnímu
„erlsovskému pojetí, jiné lze vztáhnout ke Gestalt terapii i dnes. Je třeba vést V patrnosti to, že
stalt ve svých počátcích není totožný s tím dnešním. Častým cílem kritiky se stával výběr

._..-..;.A....9.5Lv_-v_ą-n_.-._sgm..-.35-

inu-nm.;

A HUMHAL, K. In VYMĚTAL,J .et kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J.
" ocourek, 1997. (kap. XIV. Tvarová terapie) ; PROCHASKA,J.O.; NORCROSS,J.C. Psychoterapeutické
my: Průřez teoriemí. Praha: Grada, 1999.

k

I AL, K. In VYMĚTAL,J.et kol. Obecná psychoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J.
ourek, 1997, 5.250.

' PROCHASKA,J.O.; NORCROSS,J.C. Psychoterapeutické systémy: Prťlřez teoriemí. Praha: Grada, 1999,
l57.

í 0AKLANDER,V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003.
:í:1'vo,D. Physical process work with children and adolescentsBritish Gestalt Journal, l 99, roč.6, č.2, s. 76-86.
k CAR,K. Jeden možný postup při „tvarové“ práci s dětmi. (nepublikovaný text, dostupné v IGT)
;_ Zcela stručně je vhodné používat zvyšování uvědomění (zejména tělesného, C0 to děláš a jak to děláš?),
'

vat spontaneity, ale také upozorňovat na hranice a nabízet vlastní uvědomění jako zpětnou vazbu (Tohle jenepřzjemný, jsi moc blízko, jsem naštvaný, když tu běháš. C0 cítíš ty? C0 to dělá tvé tě10?). Celkově jde o
pomocí uvědomění dítě zastavit, zaměřit a zvědomovat co dělá a jak to dělá. V rámci Gestalt terapie se muÉ ' dostat též vzácné korektivní zkušenosti, může zkusit alternativní způsoby chování, experimenty.
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klientů a časový rozměr terapie. Perls pracoval s lidmi krátkodobě, často jednorázově, jeho
klienty byli účastníci workshopů, tedy lidé motivovaní, neurotičtí, ale relativně zdraví,
socializovaní a usilující o Vlastní růst. Jeho teorie nebyla vytvořena na násilnících,
psychopatech ani jinak Vážně narušených jedincích. Perls se nezabýval jednotlivými
diagnózami ani rozdílnostmi V přístupu k různým klientům. To za něj učinili až jeho
následovníci a dnes se lze setkat s mnoha gestaltistickými autory, kteří se specializují na
určité druhy klientů. V devadesátých letech minulého století nacházíme gestaltově
orientovanou literaturu” zaměřenou na poruchy osobnosti (E.Greenberg), dlouhodobou
terapii s Vážně narušenými klienty (V.Conte), psychotickými pacienty (C.O.Harris) a lidmi s
jinými klinickými diagnózami (D.van Balen). Stále více se V Gestalt terapii klade důraz na
autentický (a též dlouhodobý) vztah s klientem, V němž je možno uplatnit principy dialogu,
přímé zkušenosti a zvyšování uvědomění. Jsou-li splněny tyto podmínky, pak je Gestalt
terapie stále nakloněnější tomu, aby se terapie přizpůsobovala autentický klientovi, „šila mu
namíru“ a ne, aby se klient přizpůsoboval terapii.

Nyní již k samotné kritice. Terčem se stalo hlavně vedení klienta k uvědomění si
svých potřeb a k jejich realizaci. „Z behaviorálního pohledu si musíme uvědomit, že na
sociální úrovni by konečným výsledkem gestalt terapie byla anarchie. „Ty děláš svouvěc a já
dělám svou“ může někomu znít romanticky, ale je to matoucí slogan, který posiluje rozvoj

*_

narcistických a egoistických jedinců, kteří mají málo důvodů starat se o druhé.“ Prochaska;
„

Norcross (1999, s. 156)

Perls byl kritizován, že jeho ideál by nepřejímal zodpovědnost za nikoho jiného než za sebe,
' proj evoval by své biologické pudy (psychoanalytické Id) a ohrožoval by tak nejen své duševní
a: zdraví, ale též celý společenský řád. Co by dělal Perls s lidmi, kteří se obtížně ovládají? Držel
l by je u jejich pocitů a ještě je zesiloval? „Taková ñlozoñe může být užitečná vrámci
Í, workshopu, V němž se setkají normální lidé usilující o osobní růst. Ale je rozhodně
lnebezpečná jako přístup u pacientů, s typickými příznaky nějaké poruchy, mezi nimiž jsou
i
lidé stěží schopní udržet si zdravý rozum, natož dosáhnout zralosti, soběstačnosti a celistvosti

j lidské bytosti.“ Prochaska; Norcross (1999, s. 156)
i

Další argument vznášený proti Gestalt terapii má podobné kořeny a zvýrazňuje
,sociální kontext jedince Ve společnosti. Perls považoval společnost za nemocnou, neurotickou

' podporoval klienty V soběstačnosti a individualismu i za cenu odcizení od ostatních.

i Dle CHRÁŠTANSKÝJ. Teorie Gestalt terapie V perspektivě psychologického pohledu. Praha, 2003, s.77 - 78.
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Nevěnoval pozornost rodinnému systému, komunitě ani kultuře. Jediné, co by .mělo člověka
držet „na uzdě“ je jeho zodpovědnost, což zní poněkud alibisticky až vágně. Pokud by lidé

skutečně opustili všechny své problematické a nevyhovující vztahy a rezignovali, vedlo by to
k izolaci, která zřejmě není cílem a vlastností celistvého zdravého jedince.

Kromě sociálního kontextu je Gestalt kritizován za svůj antiíntelektualismus a
antiakademismus. Přílišný důraz na tělo na úkor mysli (obrácený dualismus), přeceňování
biologie bez kognitivní teorie. Za filozofii, kdy tělo nelže a je tudíž „pánem“ nad naším
počínáním, a nedostatečné uvedení této teorie v odborné a intelektuální souvislosti.

Tolik z kritik, které lze shrnout v tvrzení, že každého extrému „moc škodí“.
S potěšením lze konstatovat, že i samotní gestaltisté si již uvědomují, že je třeba některá
radikální tvrzení umírňovat a revidovat. Objevují se návrhy k integraci Gestaltu s kognitivní
teorií“ a i samotní Gestalt autoři (u nás vyšla poslední například vynikající kniha E.

Mackewn) směřují k pojetí Gestaltu V sociálním kontextu, k integraci všech druhů uvědomění
(nejen tělesného, ale i emocionálního a kognitivního) a k rozpracovávání obecné teorie.

Domníváme se, že přetrvávají určitá omezení ve výběru klientů pro tento druh terapie,
jak.již bylo zmíněno výše. Zároveň však můžeme tímto tvrzením posílit užitečnost užití prvků
Gestalt terapie v pedagogicko - psychologickém poradenství, kde se většinou setkáváme
s relativně zdravou populací bez skutečně závažné patologie.

94
PROCHASKA,J.O.;NORCROSS,J.C. Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999,

3.157.
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IV. Užití prvků Gestalt terapie v poradenském procesu
„ [poradenská řeka teče sama, omílá však několik břehů - dítě, jeho rodinu a školu. "

Praktická část

í IV.1 Úvod

V této kapitole bude čtenář seznámen s materiálem, z kterého tato práce Vychází, a
l
s Gestalt postupy, které byly použity. Osnova této kapitoly kopíruje teoretické rozdělení

A

poradenského procesu (viz kap.II) a sleduje jednorázová i dlouhodobá setkání očima Gestalt
_
terapeuta. Teoretické poznatky, popsané V předcházejících kapitolách, jsou nyní uvedeny do

i
praktického kontextu.

Veškerý materiál zde použitý či popisovaný pochází z poradensko -terapeutické praxeo

jedné pražské pedagogicko - psychologické poradny a byl veden pod supervizí Institutu pro.Gestalt
terapii. Postřehy k jednorázovým setkáním jsou spíše obecnějšího charakteru,

včástech věnovaných dlouhodobé spolupráci se již pracuje se zcela konkrétním materiálem,
.. uistikami, zápisy ze skupin. Většina ukázek a příkladů pochází z praxe s dětmi a
i:
olescenty s výchovnými, osobnostnimi či rodinnými problémy, které se nejčastěji projevily
e škole i doma a odtud byly nasměrovány do pedagogicko - psychologické poradny._

V části věnované dlouhodobé individuální poradenské terapii se setkáte se dvěma
uistikami adolescentů, kteří byli do pedagogicko 4 psychologické poradny poslání školou
základně osobních a adaptačních problémů V kolektivu a potíží V učení. Budeme sledovat

'stup
a techniky, kterými pracovali, ale také vývoj jejich terapeutického vztahu. Oba klienti

i přibližně shodují věkem a školou, z níž pocházejí, oba mají problémy V kontaktu
i-lvrstevníky. Délka jejich terapie je různá, jejich motivace je odlišná a též možnosti využití
i kterých postupů se u nich liší.
i..

V části věnované dětské skupinové terapii na půdě pedagogicko - psychologické
.o y jsou využity záznamy z průběhu skupin dětí s poruchami chování a popsány druhy
_ . t intervencí, se kterými bylo možné pracovat. Tato skupina byla založena pro klienty od

do páté třídy, kteří se potýkají s výchovnými problémy hlavně ve škole. Jejich zákonní
i pci se scházejí ve stejný čas s vlastními terapeuty jako diskusní rodičovská skupina. Obě
jiny spolupracují na společných úkolech každé páté setkání.
J!
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Cílem praktické kapitoly je přiblížit užití některých Gestalt technik a celkového

přístupu V poradenské praxi, obhájit jejich užitečnost pro klienta a stimulovat tím celkové

ladění této práce, která se snaží podporovat a odůvodňovat zařazování psychoterapeutických

metod do systému poradenství.

V závěru praktické části se znovu přesuneme na pole poradensko - terapeutické teorie,
abychom celý proces poradenství a psychoterapie nahlédli novými brýlemi. Překonáme dílčí

zájem o užívání jednotlivých technik a přístupů a podíváme s nadhledem na celý Vývoj

procesu poradenské terapie V kontextu praktických příkladů. V následujícím pátém oddíle této

práce bude pak poradensko - terapeutický proces shrnut za pomoci dostupné literatury.

IV.2 Jednorázová setkání očima Gestalt terapeuta

V kapitole II. byl popsán průběh jednorázových setkání a zákonitosti, jimiž se většinou

řídí. Nyní bude tentýž druh sezení nahlédnut skrze principy Gestalt terapie. Poradenský

psycholog využívající prvky tohoto směru se snaží stejně jako jeho kolegové navázat s

klientem nedirektivní, uvolněný, dobrovolný vztah. Strukturuje přiměřeně poradenskou

situaci, aby snižoval anxiozitu klienta, ale zároveň dává dostatek prostoru k tomu, aby se

mohla objevit jakákoli figura, jakákoli klientova potřeba. Strukturuje většinou méně než
É

odborníci z jiných terapeutických směrů, dává dostatek prostoru.

V Gestaltu cvičený odborník sleduje neverbální projevy klienta - styl sezení, pohyby

o

rukou, hlavy, nohou, styl dýchání, věnuje pozornost nejen tomu, co říká, ale také tomu, jak to
's

ř1'ká. Sleduje tedy to, co je zjevné a na základě toho si může dělat určité hypotézy. V souladu

l sGestalt principy však své hypotézy autorizuje. ( T: Slyším, že mluvíte 0 laskavosti paní

učitelky, která vás sem doporučila, ale říkáte to velmi razantně a váš obličej vypadá, jako
i
byste byla naštvaná, je to pravda?, M: Jo, mám vztek, protože sí ve školefurt něco vymýšlejí a

_ posílají mě do poradny, ale já na to vůbec nemám čas, mám svých starostí dost. Vychází
t, najevo, že tato matka má strach o místo a její zaměstnavatel jí dělal problémy, aby ji dnes

uvolnil. Obviňuje pak školu, že dělá z komára velblouda a že jiné děti také zlobí. Když se
s
uvolní emoce směřované zaměstnavateli a škole, může teprve pojmenovat, že má také obavy

:ł

o chování svého syna.)
i

Kromě toho, že se Gestalt věnuje zjevným fenoménům, pracuje zároveň s vlastním
Ý

uvědoměním. Psycholog si uvědomuje, co cítí smyslové, jaké emoce prožívá, o čem přemýšlí
i

a co dělá jeho tělo V kontaktu s přítomným člověkem. Užívá smyslovou, emocionální,

kognitivní i tělesnou stránku svého uvědomění. Je zcela na jeho uvážení a zhodnocení
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prostřednictvím metapozice, zda se rozhodne, že je situace bezpečná pro něj i
pro klienta, a

své uvědomění nabídne jako zpětnou vazbu či nikoli. Např. může být k užitku říci klientovi,

že se cítím jeho problémy zavalen, že se momentálně neorientuji - to může přesně odrážet

jeho momentální stav. Další z příkladů uvědomění může být, že terapeut cítí, že je na něj

kladena velká zodpovědnost za řešení, jeho tělo je zatlačené V židli, cítí se pod tlakem (např.

když rodič' trvá na tom, aby mu dal jasnou a fungující radu, aby to zařídil). Opatrně se musí

nakládat s uvědoměními, která mohou být velmi osobní - uvědomuji si, že zapácháte, chce se
mi utéct z místnosti, zvedá se mi žaludek, taková sdělení by zdámému navázání vztahu

zřejmě nepomohla, ale je třeba si je uvědomit event. poznamenat pro další spolupráci. Gestalt
terapie vychází ztoho, že to, co člověk dělá a jak to dělá není náhodné. To, co se objevilo

jako výrazná figura V poli mezi terapeutem a klientem, se mu pravděpodobně objevuje i

s jinými lidmi a může to být zdrojem jeho problémů. Je- li navázán hlubší vztah, lze použít i

nepříjemná uvědomění (nudím se, cítím únavu, chce se mi spát) pro klientovo dobro,

_ v případě jednorázových setkání, kdy klient není připraven a nastaven na tento druh práce, je
; vhodnější použít uvědomění jako doplněk k diagnostice či s ním nakládat velmi obezřetně.

Vážnou otázkou poradenství je celková atmosféra prvního setkání, která může

ovlivnitídalší průběh spolupráce i vztahtklienta k obdobným *zařízením jako je pedagogicko -
' psychologická poradna. Rodina sem většinou přichází na doporučení školy nebo v situaci,
ý kterou sama nezvládá a považuje ji za hodnou konzultace. Představy dětí, které jsou do
A“

poradny přivedeny mohou být daleko horší než je skutečnost. Je proto důležité, aby do
i
poradenského procesu vstupovaly děti společně s rodiči, v jeden okamžik. Umožňuje- li to
situace jen trochu, je vhodné, aby rodič popsal celou situaci, vznesl svá obvinění a sdělil svá
očekávání přímo před dítětem. Problém, který nastal ve škole či v rodině, se dítěte

bezprostředně týká a nemělo by mít pocit, že ho někdo obviňuje či pomlouvá za jeho zády.
'i
Strach dětí z toho, na co vše si může rodič stěžovat, je velký, navíc návštěva poradny je někdy
vnímánajako trest („Když už to s tebou dál nejde, vezmeme tě do poradny, tam tí ukáž0u.“).
?Violet Oaklander” razí heslo, že cokoliv chce rodič říci o dítěti- v dobrém i zlém - musí býtschopen formulovat přímo před ním. V takovém případěmá dítě právo a možnost se k celé
„uze vyjádřit, popsat svůj postoj, s čím souhlasí a s čím ne. (Jo, je pravda, že ve škole zlobím

i vyrušuju, ale nenípravda, že tě, mamí, nemám rád a takhle tě schválně trápím.)

„i-

OAKLANDER,V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003.
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V samotném průběhu prvního sezení je pak dítě či adolescent po celou dobu viděn,
i

slyšen, respektován a brán vážně. Měl by být ujištěn, že poradce je vázán etikou a nebude šířit

informace, které mu sdělí, pokud se ho na to nezeptá.Na jeho názor je brán ohled, podílí se na
i

rozhodování. Slyší k čemu se rozhodl rodič, co žádá škola, jaké změny je třeba podstoupit, a
i

komentuje, s čím souhlasí a co by mu činilo problémy. Co ví, že určitě _zvládne, a na co se
7

necítí. Je právoplatným členem celého vyjednávání, nabízí vlastní možnosti řešení. Je
i

aktivním účastníkem procesu a jeho aktivita v sobě nese současně zodpovědnost, byl-li

.přítomen vyjednávání. Rozhodl -li se či zavázal- li se k něčemu, pak za svůj čin nese

,zodpovědnost a může se potýkat s případnými sankcemi. Nic by se nemělo rozhodovat bez

něj a za něj. Za vhodný nástroj, který převzetí zodpovědnosti napomáhá, považujeme i

metodu psaných kontraktů a smluv, na jejichž vzniku se dítě, rodič, škola, poradce podílí, a
-řkaždý z nich jej V závěru podepisuje a stvrzuje tím své rozhodnutí či ústupek (např. se děti

zaváží k včasným příchodům, kdy budou psát úkoly, kdy si připraví věci do školy, do kolika
jse budou dívat na televizi v pracovní den a do kolika o víkendu, co udělají ve výjimečné

[situaci apod., jsou si plně vědomy, jaké sankce následují při porušení kontraktu a samozřejmě

aké výhody přináší jeho dodržování, mají právo svobodné volby). Součástí každé smlouvy je

* ikční řád, který vymezuje, co je únosné, a co se' stane, když bude porušena. Vše si
u

. ovuje rodina dle svých zvyklostí a norem, sepíše a všichni zúčastnění se pod ni podepíší.

Otázka odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, prožívání i jednání je z hlediska Gestalt

pie stěžejním momentem. Ani dítě ani rodič by neměli nabýt dojmu, že svůj problém

legují do poradny a už se jich netýká. Veškerá zodpovědnost zůstává na jejich straně,
radenský pracovník jim pomáhá vlastními metodami, ale může nést odpovědnost jen za své

u tní počínání. Poradenský pracovník ovlivněný Gestalt terapií užívá běžných metod

g ostiky a poradenství, je však současně sám sobě nástrojem (zejména skrze své
-i

ědomění). Samozřejmě je vázán stejnými etickými pravidly jako jeho kolegové.
i

Jak již bylo popsáno V teoretické části, Gestalt terapeut se zaměřuje na práci teď a
t»

. Stejně tak poradce ovlivněný tímto směrem se může zaměřovat na současnou situaci.

ientská rodina přinášído poradny svůj příběh z minulosti a svá očekávání do budoucnosti,

když ho vypráví a
komentuje, nalézá se tady a teď, a V tomto prostoru lze sledovat i jejich

:žívání s příběhem spojené. Platí tedy, že nejen terapeut sleduje a nabízí své uvědomění, ale
f
klienta vede k tomu, aby mu sdělil své emoce, které se ke kauze váží. Může tím zjistit

límavé poznatky o motivaci a zájmech klienta. (Např. matka vyhledá službu pro dítě, ale

m si potřebuje sama popovídat, skutečně hledá pomoc pro sebe.) Uvědomění může být
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dobrým diagnostíckým nástrojem a pomáhat najít pravou zakázku klienta a jeho rodiny či
›

školy (např. škola nechce, aby se problém řešil, ale chce psychiatrické vyšetření, aby mohla
žáka vyloučit). Úkolem poradce je být nápomocen V identifikaci toho, kdo má vlastně

problém. Oaklanderová dokonce píše: „Chci, aby bylo dítěti jasné, že slyším, na co si V jeho
V

chování rodiče či učitel stěžují - ale také, aby vidělo, že to neznamená, že všechno, o čem se
i tu mluví, beru jako neotřesitelná fakta. Také chci objasnit, čí je to problém. Pokud dítě
souhlasí s tím, že nějaký problém existuje, chci to vědět. Když s tím nesouhlasí, dám mu jasně

najevo, že si jeho postoj uvědomuji a že je to tedy problém rodičů či školy a ne jeho. Pro dítě
i
je to velká úleva.“ Oaklander (2003, 5.156) Tento přístup nemusí nutně vést k tomu, že se

i

dítě problému zříká, ale naopak není jím zavaleno hned na počátku a může postupně přijmout
i'

jeho části, za které se cítí odpovědný (Jo, já jsem tu houbu hodil, ale jenom jednou, a pani
_“-

učitelka z toho udělala, že to dělámfurt. A na tom záchodě jsem vůbec nebyl.), a které může
nějak ovlivnit. Když se zjistí, kdo má skutečně problém, či jakou jeho část si dítě nebo rodič

Í uvědomuji, lze přejít k samotné diagnostické práci.
Diagnostiku prováděnou obvyklými postupy lze znovu obohacovat o zvyšování

i
uvědomění klienta i poradenského psychologa a zároveň je možné i zde využívat autenticitu,

5 ' jíž jsoü gestaltisté zastánci. Autenticita podporuje přirozenost atmosféry, uvolňuje napětí,
- sbližuje klienta s poradcem jako dvě bytosti jdoucí za stejným cílem a

ruší rigidní obraz
. fundovaného autoritativního psychologa, který všechno ví, zná radu na každou potíž a je třeba
h

ho ve všem poslechnout, aby problém zmizel.

Zajímavou otázkou je Impass rodičůgó, přicházejících do poradny, a otázka jejich
v__

sebepodpory. Impass (viz Gestalt teorie) neboli slepá ulička je situací, kdy klient již zdánlivě
ľ-

zcela vyčerpá všechny své možnosti, je zahnán do kouta a situaci vzdává, chce z ní uniknout
tím, že ji předá někomu jinému. Impass je častá situace rodičů, kteří přicházejí sami do

i poradny, aby si postěžovali na dítě, které nezvládají. Takový rodič většinou po delší čas „t' “

v,
celou situaci na vlastních bedrech (omlouval nelegální absence svého dítěte, tajil to před

_

partnerem - stal se komplicem, rovnal a maskoval menší konflikty, zavíral oči nad drobnými
Z' ztrátami peněz) a čím více se snažil tento rodič, tím méně sil vydávalo. dítě, neboť to za něj
Š

vždycky „někdo udělal“. Gestalt tvar tak drží svou rovnováhu, „když rodič táhne, dítě visí

v prostoru°°97. V takovémto okamžiku vyhledá rodič poradce, aby za něj část tíhy převzal.

k 96 Toto téma inspirovala ředitelka poradny PhDr.Fidrhelová, která je též absolventkou Gestalt výcviku a mluví o
; situaci rodičů přicházejících do poradny jako o situaci Impassu, slepé uličky, kdy rodič vyčerpal celý arzenál
Í svých možností a žádá pomoc zvenčí jakoby již neměl vlastních sil.
..„ "Citace PhDr. Fidrhelová.
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Tlačí na něj, demonstruje svou bezmoc. Bojí se o dítě, že padne ještě hlouběji. Rodič už neví,
jak by mu pomohl. Typickou odpovědí na otázku, co můžete V tuto chvíli udělat sami pro

i,

sebe, je, že rodič neví, nemůže, už to vzdal, pouští otěže a nejraději by je předal psychologovi
i'

jako „odbomíkovi, znalci a zkušené autoritě“. Postup Gestalt terapeuta v situaci Impassu, kdy
klient zažívá pocit uvíznutí, bezmoci a ztracenosti a má tendence manipulovat okolím pro

i

získání podpory, je přidržet klienta právě v tomto stavu, zvyšovat jeho uvědomění, odmítnout
Í'
mu převzetí zodpovědnosti (což je velmi nepříjemné až bolestivé) a pomoci mu tak najít

*vlastní zdroje sebepodpory. Situace Impassu totiž musí „vyhnít“, aby se klient ve svých
Í rozhodnutích mohl posunout dál. Tím, že za něj přebere psycholog jeho úkoly a
i

zodpovědnost, vlastně znovu potvrzuje, že rodič je slabý a s vlastními silami nevystačí. Pokud
však dokáže poradce rodiče funkčně frustrovat odmítnutím pomoci (ve smyslu, že to za něj

~ vyřeší), vzbudí v něm jeho vlastní potenciál a energii k řešení (rodič přestává být bezmocným,

rozzlobí se, zmobilizuje svou energii a psycholog ho vede k tomu, aby si uvědomil, že se jeho
.

prožívání mění, že už teď cítí nějaký druh síly, jen ji využít).
i

Během sezení si lze také všimnout, že rodiče vkládají do dítěte spoustu projekcí,
i

vlastních odmítaných pocitů, ale děti mohou celou situaci prožívat jinak. Dětská zkušenost je
j

jiná než zkušenost dospělého a tyto pocity je dobré s rodiči probírat. Ne všechny motivy a
Aúmysly, kterými rodiče odůvodňují chování svého dítěte, jsou oprávněné a je třeba je
Špřehodnocovat (Dítě si chce většinou hrát, ne poškozovat a znemožňovat rodiče. To že dítě
nemá své rodiče rádo, a proto jim tohle dělá, může býtprojekcí rodiče - rodič nemá rád své

dítě za to, co dělá.). Figura, která se objeví v interakci mezi rodičem a poradenským
:psychologem (například sáhodlouhý obviňující monolog rodiče) se často objevuje i jinde (i
oma trestá rodič dítě dlouhým mentorovánírn; nebo jiný příklad, kdy rodič své' dítě nikdy
,nepustí ke slovu odpovídá otázky za něj apod.). Tyto procesy lze zvědomovat a pomáhat tak

'ešení celé kauzy.
i

Posledním z Gestalt termínů, jimž bude věnována pozornost V tomto oddíle jsou
trojekty. Introjekty jsou tvrzení, která jsme integrovali do svého myšlení a prožívání, aniž
ychom. je nějak zhodnotili. „Spolkli jsme je bez přežvýkání a trávení“, nejčastěji jsou to
' oky našich rodičů a

společnosti, které jsme si přivlastnili V dětství a V dospělosti nám
hmplikují život. Takových introjektů je plný každý z nás a tedy i rodič, který přichází
problematickým dítětem (nemohu tolerovat, aby mé dítě bylo takové a takové..) Je možné je
spolupráci s rodičem přehodnocovat a rozlišovat, co mu skutečně nepřekonatelně vadí a co

i;

jen společenským klišé (dítě musí být pokomé, uctivé, mluvit slušně, chodit včas, jinak
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1-

není dost „dobré“). Podle toho lze stanovovat priority, které pomohou lépe strukturovat
> situaci a zvolit si cíle, za kterými by se rádi spolu se svým dítětem ubírali (stanovení
Í kontraktu).
i

Souhrnem lze tedy říci, že již V prvním či jednorázovém setkání lze využít řadu
i

gestaltistických dovedností i celkový přístup, ale po celou dobu je třeba brát V úvahu bezpečí
i

klienta, jeho zak_ázku a krátkodobou povahu kontaktu. Za použitelné považujeme zejména

důraz na autenticitu teď a tady při vytváření atmosféry sezení, použití vlastního uvědomění

' k diagnostice, ke zpětné vazbě a k nalezení pravého problému, a akcent k převzetí vlastní

zodpovědnosti. Dále je možné pracovat s rodiči na situaci Impassu, na jejich projekcích a
v introjektech.

i

IV.3 Dlouhodobá poradenská terapie individuální

V tomto oddíle budou popsány dvě kasuistiky dvou rozdílných klientů z druhého
jročníku gymnázia, kteří' se však oba dostali do pedagogicko -

psychologické poradny na
:doporučení školy kvůli adaptačním problémům ve třídě a odlišnosti v osobnostním ladění,

oršení prospěchu a' potížím s učením. Oba případy budou sledovány ve svém průběhu a
je omě probíhajících rozhovorů je V záznamu uváděno i terapeutovo uvědomění, jeho

ypotézy (které ověřuje, autorizuje u klienta) a metapozice, do níž se uchyluje, aby zvážil,

u. jeho uvědomění skutečně zrcadlí pole mezi ním a klientem a zda ho nabídne klientovi
1":

o zpětnou vazbu. Pomocí poznámek pod čarou jsou teoreticky vysvětlovány některé jevy,
“i eré se v průběhu terapie objevovaly. V závěru bude každá kasuistika zhodnocena z hlediska
jen

°běhu poradenského procesu, plnění kontraktu, jak fungovalo použití Gestalt metod, zda a
ve eré klient přijímal či odmítal. Jména klientů jsou záměrně změněna.

_
.3.1 HANKA (na počátku terapie 17, 2.ročník gymnázia),kasuistika 21 sezení

i

Rámec případové studie: Hanka se do PPP poradny dostala ke kolegyni, která měla na
osti její gymnázium. Řešily spolu zejména složitou situaci V Hančině rodině. Se změnou

,u

ce v poradně se změnil i psycholog, který měl toto gymnázium v kompetenci. Ke mně
j'
o ke své nové psycholožce přišla Hanka se zakázkou, že chce ve spolupráci, která byla

půl rokem přerušena, na doporučení výchovné poradkyně pokračovat. Vzhledem k
lžícímu se konci školního roku jsme se dohodlj? na čtyřech setkáních. Na prvním jsme si
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vyjasňovalý vzájemné představy a fantazie 0 naší spolupráci. Já jsem Hance stručně přiblížila

L metody, kterými převážně pracuji. Kontrakt, jenž jsme sestavily pro následující tři setkání, byl
i
osobní růst a lepší orientace ve vztazích ve třídě. Vztahy se spolužáky se brzy začaly

projevovat jako výrazná figura vstupující do popředí.

V následujícím školním roce, kdy byla Hanka studentkou 'třetího ročníku gymnázia,

:terapie pokračovala s frekvencí zhruba jedenkrát za čtrnáct dní podobu 7 měsíců, kdy byla

:ukončena Klientka zůstala V kontaktu, vyhledala konzultaci V poradně ještě jedenkrát

łv rozsahu dvou sezení v průběhu čtvrtého ročníku, kdy se vrátily některé z jejích obav.

.V současné době ukončila studium na gymnáziu, úspěšně odmaturovala a v říjnu 2007 začíná
:studovat

na vysoké škole.

setkání

anka hodně mluví o své rodině, přátelích, situacích ve škole, z jejího vyprávění vyplývá, že

dně pohrdá komerci, blbostí a povrchností.
i

vědomuji si, jak sedí, opisuji to a ptám se, jak se cítí?98

; ejdříve přeíný šlí, jak si přesednout.

dám, aby zůstala, jak je a zkusila si uvědomit, co jí tělo říká99.
i

á mi, že je trochu neklidná

e sídlí ten neklíd?

..Naprsou, ukazuje kde.
i

co říká neklíd?
l.:Říká, že neví, co se tu bude dít.

ůžete to říct sama za sebe?100

,
: Nevím, co se tu bude dít, trochu se bojím.

A

cítíte ted", kdyžjste to řekla?
Ulevílo se mi, už se nebojím]

01
.

qPřinášíín do TEĎ A TADY své UVĚDOMĚNÍ o její tělesné pozici, PRACUJEME s TĚLEM, tělesné
omění této klientky je velmi dobré a je schopna o něm hovořit.

:TECHNIKA CENTRUJÍCÍ KLIENTA NA PROBLÉM, udržující jej přímo u něj, podporující KONTAKT a
volující úhybné manévry např. deílexi- stahování se z kontaktu, projekci ~› přenášení vlastních odmítaných
itů na druhé apod.
fiPřivlastňovánísi tvrzení, aby mohlo být skutečně prožito emocionálně, kognitívně i tělesně.
Příjetímjedné POLARITY se může objevit i její opačná polarita (z přiznaného neklidu klid, ze strachu
jácnost apod.).
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k

Hanka popisuje své role ve škole: Vrba , studnice informací a podivín - takhle ji vnímá její
„

okolí, usmívá se.
'Uvědomuji si, že mi při jejím vyprávění vůbec není do smíchu. Cítím smutek. Nabízím ho

j

jako vlastní uvědomění.
_

Vidím, že se smějete, já cítím smutekloz.

Hanka zvážní, No mě to taky nepřijde dvakrát veselý. Je to spíš tragikomedie.
:Můžete mí 0 tom pocítu říct něco víc?

'

H.: Jo jsem opuštěná, jsem vrba, ale kdo poslouchá vrbu
:C0

u toho cítíte?
TH.: Opuštěnost.

, deje vaše opuštěnost těle
?103

, .: Přemýšlí. Tady kolem hlavy Drží se za ní.

0 ted' děláte?

i .: Šahám na ní, schovávámsíjí- hcete tohle udělat s osamoceností? (ověřuji si svou hypotézu)

.: Ošahat síjí bych chtěla
10575016 to tady zkusit, když budete chtít.

V

V.

.: Jo, to by šlo někdy...

iěkdy?

z .z Ted' se mí moc nechce
LÍo

se děje?

Já mám nějaký kamarády,jen vždycky nejsoupo ruce.
emýšlím, zda ted' uniká z kontaktu, ale dávám pr0stor,'aby dělala, co potřebuje.)

ypráví o několika lidech, kteří jsou jí blízcím.

5 setkání

u - se vrátila ze školního výletu a je plná různých dojmů. Postupně je popisuje skrze

jak se spolužáci opili a ona po nich uklízela, byli oplzlí, nějaký ji obtěžoval.

i u 'dily se tři pocity: lítost, odpor a jistota (potvrdil se předchozí
názor)

kerý z těchpocitů vás nejvíc láká, kterému se chcete věnovat?
1 05

fKonfrontace terapeutova emocionálního uvědomění (smutek) s tím, co je zjevné (klient se usmívá) jako

Ju vazbapro klientku, že možná není vše v souladu, prohlubuje se tím její uvědomění.
?Tělesné uvědomění.
g,Opět se s přijetímjedné polarity opuštěnosti objevuje i její protipól (obklopenost blízkými lidmi) .
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v-

Asi ten odpor.

A

Vybavte sí ho, představte sí ho.

Je to spíš Vztek

j

A kde ho cítíte?
i

Tady a tady, ukazuje na břicho a krk
* Je dvojí? (reagují -na to, co je zjevné, mám hypotézu, že vztek může být dvojí)

Ne, spíš tady v bříšewó. (autorizuje jen jedno místo, vyvrací .mou hypotézu 0 dvou druzích
s vzteku)

"Zůstaňte u něj. C0 říká váš vztek?
Í

Říká: Proč to děláte vatové?
_

Můžete to říct za sebe?
107

Mlčí.

.j C0 se děje?
i.

Je to povrchní, to nemůžu říct, nemůžu takhle mluvit. 108
_

Kdo to říká?
i

' Nechci takhle mluvit, být vulgárníjako oni.
Z

Chcete to zkusit? (trvání na udržení kontaktu i za cenu frustrace)
:-Vzpírá

se, mlčí (je V odporu).
i
C0 se ted' děje?
.VHančinýchočích se objevují se slzy.
:Wvědomuji si dojetí, moje oči také vlhnou, rozhodla jsem se jí nabídnout své uvědomění.)
Cítím se dojatá. (jsme V kontaktu, naladění a silný pocit)

Hance stékají slzy.
i ůstaňte u tohopocitu, co se s vámi děje?

Je mí to líto, je mi líto, že nejsem jako oni.

rozebíráme ten pocit, Hanka pomalu integruje toto uvědomění, stahuje se z kontaktu,

idňuje se, Gestalt se uzavírá)
okračuje V hovoru o situaci na školním výletě.

Hledá se, která z FIGUR, potřeb je dominantní a zvýrazní se na pozadí pole mezi klientem a terapeutem
i' Terapeut má uvědomění a na jeho základě i určitou HYPOTÉZU, kterou nabízí klientovi. Neinterpretuje však
i racuje jen s tím, co klient skutečně AUTORIZOVAL.
si INSTRUKCEk přivlastnění si výroku.
Narážíme na INTROJEKT „nesmím být vulgámí“, ten stojíjako obrana.
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Vypráví o své přezdívce bobřík, to mě zaujalo, rozveselilo, tělo se mi naklání dopředu,
vypráví 0 svých různých přezdívkách a nálepkách. Vypráví, jak se prezentuje, obléká, čím

'=

_ vyvolává zájem druhých. Nazývá se filozofem, broukem Pytlíkem a pesimistou, popisuje

'au

:si

aggz-

_

z
jednotlivé postavy.
,Nabízímjí experiment dialogu na dvou židlíchlog, přijímá.
,Postavíme židle proti sobě, má si přesedat a vést hovor mezi broukem Pytlíkem a ñlozofem (2
,její polarity, event. podosobnosti)

i
u

,Nejdříve mluví o osobách obecně (deflektivní, neosobní výroky), říkám, ať to přeformuluje

v přímé řeči za ty postavy, ať spolu vedou dialog.
i

Brouk Pytlík : zajímají mě nový boty, zajímají měpovrchnosti; rozesmívám lidí
v...

e..-„_„..„..;;.'

"

:-

u/IIO
p

Řekněte to jem -myslím tím filozofovi.

Nebudu mluvit knábytku, kžidlí, tohle sí nemůžu představovat (- silný odpor,obrana,
:detlektujelll)
j

Zkuste to( trvám na svém, nepodpořím ji v úniku)
A

Dialog dvou židlí:
fB:

rozesmívám lidí, nepřemýšlím, nejsem opuštěný
"F: jsem sám, mám stracřz; mánz strach (razantně), jsem osamělý Qiotíchu)
(uvědomuji si rozdíly v síle hlasu, nabízím je)

:moje osaměníje tiché
B když nepřemýšlím, nejsem opuštěný, nebojím se,"proč taky
p,

:spálíš se a nebudeš si moct sebe vážit

:i (podívá se směrem k ñlozofovi, klidně) Vždyť žítje krásné.
Í

:cítím úsměv, radost, slabé doj etí)

ončení experimentu, rozebíráme pocity s ním spojené a to, jak by se daly obě polarity j;

"t k Hančině prospěchu. Hanka nacvičuje tvrzení: Jsem brouk Pytlík í filozof obojí je' i

ásné a obojípotřebují, obojíje mí k užitku. si

i' učíme se, Hanka děkuje. 4:;

“i

Technika DIALOG DVOU ŽIDLÍ, na každé z nich může sedět některá z naších vlastností / polarit,
osobností či top dog a under dog. V dialogu klient přesedá z jedné židle na druhou, zažívá si uvědomění na
“u stranách a tento rozhovor jeho částí mu umožňuje obě součásti svého já přijmout, integrovat, pochopit
'ich důležitost. Stává se tak celistvějším a tím í zdravěj šímjedincem. lg
Ý Výzva k PŘÍMÉ ŘEČI, oslovení, konfrontaci, přestože je židle prázdná, tak se přenáší zážitek do teď a tady a .f

hou být prožívány skutečné přítomné emoce, tělesné i mentální uvědomění.
l

j“

Forma odporu, pokus o ÚNIK Z KONTAKTU.
3
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Nemusíte.

H. : Alejá musim.

Byla bych raději, kdybyste chtěla.
H.: Já musím.

Š

Kdo to říká, zkuste nad tím přemýšlet, kdo ve vašem životě říká, že něco musíte] 12,
i.

Loučíme se s úsměvem.

x

4. setkání
_
Uvádím ji tím, že je to naše poslední hodina a jestli má nějakou představu 0 jejím průběhu,

u:

očekávání, zakázky. Mluví 0 břišních tancích a 0 islámu, 0 kráse pod čádorem, ptám se, zda
by to mohlo být něco o nimi, jestli nějak skrývá svou krásu (odhalují projekci), přijímá jí a

i; hovoříme 0 ní.
Popisuje své vystoupení břišních tanců ve škole před spolužáky a profesory a obavy, které má
před i po. Ukazuje, kde je cítí.

i*

Z čehoje ta obava?
Že by si mysleli, že jsem taková holka, která si o sobě myslí, že je děsně dobrá.

' Můžete to říci' vprvní osobě?
Myslím si, že jsem děsně dobrá.

ŮCo
se s vámi děje? Co cítíte?

.*Mravenčení
QKde?

azuje.
ůstaňte s tím pocitem, pokuste se ho zvýraznit

Jo, myslím si, že jsem dobrá. Opakuje to váhavě a pak řekne vítězoslavně: Ale já jsem
sně dobrá.
bez toho ale.. (povzbuzuji)

, .: Jájsem děsně dobrá!
lidím, že se usmíváte, co teďcítíte?
.i -ľ Sílu, jsem silná.

i průběhu sezení si dělám poznámky.

Znovu narážíme na „musy“, INTROJEKTY, pravděpodobně se ještě objeví (hypotéza) a budeme s nimi
i: vat, nyní na to není čas ani prostor.
Š Nabízím PROJEKCI, klientka ji bez problémů přijímá.
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Vidím, že mě sledujete,jaký to pro vásje, že si dělámpoznámky?

Je to divný.
A coje to za pocit?
Napadá mě, jestli nemáte nějakou obavu (nabízím hypotézu), máte nějakoufantazii?

Člověk se bojí, co se dozví.

. Přivlastněte si tu větu.
1 14

Ý_

Já se bojím, co se dozvím.
i,

Je topro vás důležitý?
_

Hm, ani nevím.
i Zabýváme se pravidly psaní mých poznámek, domlouváme se, že do nich může nahlížet a
l_

může se kdykoli ptát. Mluvíme o psaní vůbec a o Hančiných psaných dílech.

p Byly časy, kdy některý z nich (básniček) byly í oceněný. (ušklíbá se)
.Š

Vidím, že se ušklíbáte.
1 15

'Vypráví historky ze soutěží, že vkus se mění a lidé odmítají negativní prožitky.
i

co vy? (nabízím vrácení projekce)

Pokudjsou básničky negativní, není to umění.

'ká kdo .7'

„
No, já ne, já si ten pocit uvědomím, prožiju. Píšu í o negativních věcech. (odmítá mou

_
otézu o projekci, neautorizuje ji)

?to
mi připomíná, že bych i tady s vámi ráda pracovala na prožítcích," na pocítech, které se

?jeví teďa tady. Jaký je to pro vás slyšet. ?
› : Řešít, co je tady, je fajn, já s tím mám občas problém. To občas mívám, že řeším to, na co:l

můžu dosáhnout. Vypráví 0 situacích, kde se jí to stává.

Inalu uzavíráme hodinu i cyklus našich setkávání. Společně evalujeme, říkám, že se mi

ankou pracovalo moc dobře (což je pravda). Hodnotíme, zda jí vyhovoval styl mé práce.
ť' 'íme na to, jestli jí byla tato setkání V něčem k užitku, co se o sobě dozvěděla, jestli se

o naučila. Říká, že po každé z hodin si s sebou odnášela materiál k přemýšlení, vracela se
_mu, více sledovala své chování V kontaktu s ostatními. Způsob naší práce byl pro ní

ou zkušeností a uvědomovala si své tělo více než obvykle. Zejména ji zaujalo téma polarit

zhovor dvou židlí- brouk Pytlík a filozof. Pozice brouka Pytlíka je něco, čemu nepřikládá

7%
STRQKCE k přivlastnění si odosobněné věty, přijetí obecné projekce.
ĚTNA VAZBA upozorňující na diskrepanci mezi tím, co je zjevné a obsahem mluveného.
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ve svém životě váhu a chybí jí to, chtěla by to změnit. Dohoda zní, .že bude-li chtít, ozve se po
prázdninácha můžeme pokračovat.

Po prázdninách se Hanka ozvala a začaly jsme spolu pracovat V druhé polovině září, celkový

čas vymezený na terapii nebyl vymezen jinak než trváním školního roku, byla vytvořena

počáteční zakázka s tím, že proces budeme zhodnocovat V průběhu a naší spolupráci

ukončíme, pokud bude zakázka naplněna a neobjeví se jiná. V mém úmyslu bylo také

postupně přivádět Hanku ke zdrojům její vlastní sebepodpory, zvědomovat je a pomáhat
odpoutat se od podpory zvenčí, tedy i od podpory z mé strany jako terapeuta.

5. setkání, první po prázdninách
Vzájemné oťukávání, komunikujeme však již dost otevřeně, neobávám se dotazovat přímo na
vlastní pocity a uvědomění, způsob mé práce už Hanka zná, jako terapeutka mám potřebu

uzavřít kontrakt, nějak zformulovat zakázku, na čem budeme tento rok pracovat“. Hanka
hodně odbíhá k obecným a filozofickým rozvahám. Deflektujem, což považuji v této fázi za

k

přirozené. V případě, že se dostáváme k osobnějšímu tématu, stále jsme spíše 'na úrovni
i

„mluvení o“ než V situaci teď a tady. Objevuje se zakázka na téma sebekázně a sebekontroly,

kterou by chtěla zvýšit (mě napadá, že by jí' možná prospěl opak, mám hypotézu, že Hance

komplikuje život právě velká míra sebekontroly, to, že nesmí být jako ostatní, hloupá,
i

dětinská nebo povrchní. Diagnostická hypotéza je, že jedním z jejích obtíží je porucha
* kontaktního cyklu nazývaná egotismus - potlačování spontaneity, přílišná introspekce a
kontrola, která má zabránit zesměšnění). Souhlasím, že to je téma, kterému se určitě můžeme

i věnovat. Hanka dále mluví o vztahu s matkou, o tématu sexu, které je pro ní spíše nepoznanou
u

teorií a zároveň' oblastí, V níž radí ostatním. Hanka vypráví o tom, jak podporuje ostatní, a já

se ptám, kde hledá podporu pro sebe. Zajímavý moment nastává kolem tématu sexu. Hanka

popisuje problémy svých kamarádů, prožívá akutní rozpor.

“ "ó PŘEKONTRAKTOVÁNÍ, s novým postavením terapeutické situace je vhodné stanovit nové cíle a témata
práce nebo obnovit ty staré. Pokud klient učiní vědomě svůj kontrakt, je již motivován a odhodlán kurčité
'

změně a tím je na nejlepší cestě k ní.
j "7 DEFLEXE je úhybný manévr pro odvrácení přímého kontaktu. Odvracení tématu, obecné mluvení např. o
ñlozofii, „plkání“, nedívání se na osobu se kterou mluvíme, vyjadřování se abstraktně místo specificky ono se

› to není dobré,aby se...neviditelný štít. Terapeut pak sebe sama prožívá jako nudícího se, zmateného,
's prázdného, nedůležitého -to může být odrazem pocitů deflektujícího klienta. Na začátku je deflexe přirozenější
'stejně jako u některých ožehavých témat. Později je dobré ji klientovi vracet a konkretizovat ji: “a jak jste na tom

Í. vy?“ nebo ji zvědomovat „vy se na mne vůbec nedíváte“, „vy pořád mluvíte o nějakých obecnostech - kde jste3 doopravdy vy?“.
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H: Je to hrozně pubertální. Všichni 0 tom mluví. Chtěj radit, tak radim, ale vlastně nemůžu,
i

když to neznám. Já bych chtěla být s přítelem alespoň rok do sexu.
i

(Necítím se dobře. Hypotéza - myslím, že moralizuje, ohmuje nad ostatními nos.)i

Jak se cítíte, když 0 tom tady mluvíte?
.

H: Nemám tyhle pubertálníproblémy jako ostatní.
i

Mlčíme.
i-

H: Chci být odlišná, odmlčí se, změní se výraz jejího obličeje.
i

...mám stejný myšlenky, ale slydím se i blízká kamarádka sí 0 mně myslí, že já bych to
í
nikdy nedělala...

_

(objevuje se opačná polarita, chtěla bych jí u ní přidržet)
i
Jaký to je?

:
Stydím

se za to, nechci být jako oni
Jakýje být jako ostatní?
:*(V

mysli mi běží, je nějaká cesta, jak přijmout tuhle svojí stránku? Cítím netrpělivost a trochu
Ígvztek,

že se Hanka takhle uměle vzdaluje ostatním.)

. odbíhá k jinému tématu. Dostáváme se znovu na povrch, kontakt mezi námi zmizel,
=

lumil se, pravděpodobně byl zaplašen i kontakt Hanky s vlastním uvědoměním,)

i °běh této situace z procesového hlediska: H. si nejdříve trvá na svém přesvědčení, pak se
i: o změní, rodí se kontakt s novým uvědoměním, mobilizuje energii, je V kontaktu -
"a ' a ává své skutečné pocity a myšlenky, zažívá stud, je V kontaktu se svým prožíváním i se
j:
ou - pak ale odbíhá, uniká, deflektuje, kontakt mizí, objevuje se další téma, další figura,

vokážu říci, zda na její vnitřní úrovni došlo k integraci uvědomění, zda si ze situace něco
*u

esla, protože post kontakt téměř nenastal, hned vběhla do dalších témat a hovoru „o“.

7., 8. setkání
leto

setkání jsou věnována zkoumání toho, s čím Hanka aktuálně, sama přichází. Reaguji na
třebu tady a teďl

18, Většina obrazů se točí kolem tématu školy. Hanka také přinesla dvě své
zaické básně, o kterých hovoříme a také o tom, jaké je přinést je sem, na toto místo, ke

jě, prozkoumáváme náš vzájemný vztah, který se stává důvěmější. Škoda, že tím, že jsem

TEĎ A TADY, vztah JÁ - TY. Přenesení otázky do situace přímého kontaktu, terapeut není jen účelovým
jedkem v terapii, ale jejím právoplatným účastníkem. Terapeut se ptá na polohu vztahu, pocity, které se

váží a zároveň si uvědomuje a říká ty svoje. Pozornostje věnována tomu, co je zde v poli a co se může
stejných podmínek opakovat i jinde v klientově životě.
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starší, nedokáže si Hanka se mnou plně zažít to, co si zažívá se spolužáky. Většina přátel,

knimž lne, jsou také starší, s vrstevníky Hanka příliš nevychází. Opakované pracujeme

s tématem polarit a přijímání odmítaných částí svého já, které jsou povrchní (oblečení,

hodnoty, vztah ke sportu). Hanka říká, co považuje za konvenční a co nikoli, jak mluví, čím

vším se odlišuje a čím se chce odlišovat. Děláme experimenty se zakreslováním polarit do

obrázků a sipocity, které V ní vyvolávají. Snažím se jí vést k uvědomění, že i ty odmítané (z

nichž mám velkou radost, když je otevřeně přiznává a podporuji ji V tom) jí mohou a jsou
někde užitečné. Užíváme zvědomování projekce]19, když mluví o ostatních, jací jsou a co jí na
nich vadí a proč se jich straní. V těchto situacích se ptám, zda to zná i u sebe, ze svého života

a jestli jí to někdy bylo k užitku. Je schopna připustit, že ostatními pohrdá, povyšuje se na ně
i

(„jak může být někdo tak blbý"), ale zároveň je to její forma, jak si zachovávat odstup.
i

Zkoumáme Hančiny podosobnostim formou přezdívek, které by si mohla nést. Těchto
3

několik setkání není nikterak dramatických, nedějí se žádné velké změny, asistuji Hance ve
i

zkoumání jejích pocitů, nabízím svá vlastní uvědomění, prohlubuji ta její. Mám pocit, že se
Í

prodlužuje a prohlubuje postkontakt. Hanka však stále využívá podpory především zvenčí.

*A 9.setkání, druhá polovina listopadu
i

Hanka přichází vklobouku, zaujalo mě to a říkám jí to. Komentuje to, že se jí líbí, ale

_

vyvolává tím výsměch spolužáků. Posadí se do křesla.
Moje uvědomění je, že je něco jinak, vypadá „mimo“. Vidím, že má ztuhlý, stažený obličej,

A

nedívá se na mne, kouká mimo, což u Hanky není obvyklé. Cítím zájem a zároveň strach,
'r jsem ostražitá. Ptám se, co se děje.
iVypráví příběh o smrti přítelkyně, se kterou se věnovala břišním tancům a která byla vážně

66 VAnemocná a tento týden zemřela. Mám pocit, že je „za skleněnou stěnou , ríká to bez emocí.
.Cítím smutek, pnutí V obličeji, slzy mi vstupují do očí.

m PROJEKCE- nepřij ímání vlastních pocitů, konání a prožívání, často protože zde platí nějaké „neměl bys býttakový a takový, chovat se tak a tak“, nějaký introjekt. Svoje odmítané rysy, pohnutky a vlastnosti tak jedinec
,připisuje U dětí a adolescentů se často pracuje s projektivními technikami, které jsou pro klienta
j lativně bezpečné. Rozpoznané vlastnosti na druhých pak lze klientovi postupně vracet, aby si zvýšil pocit
' čdomění, uvolnil se a rozšířil pojetí vlastní identity. Schopnost projikovat je přirozenou lidskou schopností,
v případě dětské kreativity se tento materiál bohatě sám nabízí a je jedním z pilířů této práce. Můžeme jej citlivě
.a cet, ale též respektovat, pokud klient projekci odmítá, třeba je pro něj příliš nebezpečná. Zároveň by si

eut měl být vědom svých vlastních projekcí, které může klientovi přisuzovat. Pracuje se tedy s tím, co je
p 'entem autorizované a ne jen s vlastními interpretacemi. Gestalt terapeut neinterpretuje.

j" PODOSOBNOSTMIse v Gestalt terminologii nazývají naše role, které V životě zastávámądílčí osobnosti,
eré si V sobě neseme.
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Ptám se Hanky, jak se cítí.

Jako pouští necítím to, necítím vůbec nic...

Zůstaňte u tohopocitu.

Nepomáhám,neutěšuji ji, musí si to odprožít, musí se dostat ke svým emocím.
H: Jsem úplně zmrtvělá...

t Já cítím velký smutek, nabízím své uvědomění.
i

Konečně se na mě podívá a rozpláče se, chvíli tak spolu sedíme, cítím potřebu se jí dotknout,
i

cítím velkou účast, sílu toho okamžiku, silný kontakt, horko. Říkám, že je to moc smutný, ale
. zároveň mám radost, že to dokázala pustit ven. Náhle Hanka začne sama mluvit o tématu, o
i

němž jsme spolu hovořily mnohokrát.
t, H: Já myslela, že jsou to vlastností těch druhých, ale jsem to já říkali, že rozum je výhoda,

3-

dar, ale je to zkouška.
i

_

Můžete říct „ rozumje pro mě zkouška"?
Opakuje to.

a

C0 cítíte?

Nemůžu polykat, tlak na krku, naprsou...

uvědomění. Nebudu pokračovat, pokud to nebude chtít, i když by mě to zajímalo. Důležitější
je prospěch klienta než upokojení terapeutovi zvědavosti.
i:

á cítím strach, nevím, jestli se chcete' tomupocitu věnovat?
, Taky cítím strach, chtěla bych od toho odejít...
i ebudu ji do ničeho tlačit, udělala spoustu práce. Hanka pokračuje a o svých pocitech a jak to
ěla s rozumem a s emocemi a spontanaitou V dětství.
,V

Kdyžjsem byla dítě, zvykla jsem sí to tlumít, žádalo se to.. (má na mysli emoce).
ł;
dneska?

Jsem tak zvyklá...

o cítíte?
HÍ
Lítost.

*te?

i. Lítost na srdci.
cítím dojetí. Rozebíráme, kde může Hanka používat své vnitřní dítě proti rozumu.

zveselí se, popisuje vztahy s některými přáteli, kde si může dovolit nic nepotlačovat.

*m matku, která V ní emoce potlačovala / potlačuje a se kterou má zážitky fyzického
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násilí. Než odejde vyjadřují jí svůj upřímný obdiv a pochvalu, protože udělala velký kus
práce.

Tuto hodinu považuji za obzvláště silnou a průlomovou z několika důvodů. Jednak byla

významná vážným osobním tématem, se kterým Hanka na počátku přišla, ale kterému se pak
věnovala paradoxně minimální pozornost, ale hlavně V ní skrze impassm i implozim,

'~ znecitlivění, zmrtvění došlo k vyzrání předchozího tématu, došlo k silnému kontaktu,
explozim, uvědomění v rovině myšlenkové, tělesné i emocionální. Došlo tak k významnému

“

posunu. Nahlíženo Perlsovým výkladem pěti vrstev neurózy, se Hanka v průběhu terapie
j

posouvala skrze vrstvu falše neboli klišém, sociální předstírání a hraní rolí, přes vrstvu
_

fóbickoum, kdy začala hledat, kým .opravdu je a začala si uvědomovat některé rozpory, po
_

tuto hodinu, kde skrze bezmoc a zmrtvění pocitů i těla vytrysklo nové uvědomění, poznání,
které ji posouvá dál v osobnostním růstu.

.
10. setkání
?Hanka plynule navázala na téma, o němž jsme hovořily minule. Mluví o svém životě jako
„životě teenagra, staví proti sobě protiklady „slepičení“, jako zaujetí „povrchními“ věcmi,
němž však uznává, že člověk může' být šťastný, a morální vzdělaný život, který volí ona a

š, erý jí zjevně komplikuje život.
„Já si to léta obhajuju, tak sí to musím udržet..., "

ešíme cenu, kterou je ochotna platit a zda by si nemohla užívat obou těchto rozměrů života.
i

ovor se však postupně stáčí na obecnou rovinu, fílozofuje o morálce a vzdělání, já cítím

* Vrstva IMPASS je „slepou uličkou“, v níž zažíváme bezmoc, ztracenost a uvíznutí bez naděje na řešení.
ý, alézáme žádné vlastní zdroje svépomocí, a tak často manipulujeme okolí a snažíme se získat pomoc zvenčí.
IMPLOZE, dle Perlse „vrstva smrti“, umrtvení, kdy se stahujeme dovnitř, a skrze níž je možné projít-dále

-nvěrečné fázi jen skrze kontakt s vlastní „mrtvolností“, zbavení se rigidních vzorců a dosavadní identity.
Vrcholná 5.vrstva, EXPLOZE je fází autentické osobnosti, která odhodila předchozí vrstvy, žije naplno a
vědně a je sama se sebou v kontaktu. Exploze je vyvolána nahromaděním energie ve fázi předchozí a
ilodovat lze několika způsoby: upřímným zármutkem, orgasmem, hněvem a radostí či smíchem, podle toho,

oblasti se neurotické počínání týkalo. Tato vrstva je cílovou metou prožívání zdravého člověka. Zdravý
u
věk z Perlsova pohledu je autentický, opravdový_a odpovědný a ne za každou cenu přizpůsobený společnosti.

“Vrstva FALŠE či KLIŠÉ je sociálním předstíráním, hrami a rolemi, které hrajeme ve společností a které
Čr vídají našim představám, jak bychom měli či chtěli vypadat. Na této úrovni se snažíme být někým jiným

' opravdu jsme v rozporu s vlastní autenticítou. Bráníme se tak před ohrožujícími aspekty sebe sama, před'Is tnutím či odsouzením okolí. Jsme tady zdvořilí a slušně vychovaní.
i
vrstvou FÓBICKOU se dostáváme do konfliktu, pokud začneme hledat, kým opravdu jsme. Prožíváme

tnou nespokojenost sami se sebou, narážíme na strach a katastrofícká očekávání, což má za následek, že se
e vyhnout tomu, co by nás mohlo ohrozit či zranit, ale vyhýbáme se tím i vlastnímu růstu a zrání.
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diskomfort z toho, že jedeme znova po povrchu. Vůbec necítím tělo. Ptám se Hanky na její
tělesné uvědomění.

Slyším,že ted' hodně mluvíme, co dělá vaše tělo?
Vůbec ho necítím...

Anijá ne, proto se vásptám co se to tu děje?
HI-TOjá takplkám, mluvím, mluvím...,
Cítím zájem, moje tělo se předklonilo, opírám se blíž k Hančině sedadlu, v následném zápise

'

mám poznámku „čichám čichám člověčinu“, ptám se:
i

A coje pod tím?
Í

To já tak dělám...
. Když...

Tojá tak dělám, abych nemohla k emocím...
i

A co cítíte
i

Smutek...smutekne...spíš osamělost...
._ Zkoumáme tyhle emoce, kde se vzaly, kde V životě je zažívá, dostáváme se zpátky k tématu
x vztahů s vrstevníky a jak se Hanka vypořádává s kritikou. Hodina pomalu končí, necháváme

si proto téma jako materiál na příště, pokud se neobjeví něco jiného. Tato ñgura je ovšem
velmi dominantní, protože se objevuje opakovaně V různých kontextech, dá se tedy
V

předpokládat, že přijde plynule znovu.

11., 12. hodina
,Pokračujeme V předchozích tématech bez zásadních změn, mluvíme o rodině, o vztazích
:smatkou, o Hančiných představách do budoucnosti, hodně rozebíráme její autoškolu, kde se

u esuje a má potíže. Objevuje se i téma blížících se vánočních svátků.

i'

.setkání, první v novém roce
ÍI Vánocích absolvovala hádku s matkou. Vzpomínáme na její dětství a pokoušíme se

ozkoumávat pocity. Dalším tématem jsou obtíže v autoškole, je 'příliš nervózní při jízdách,
testů nemá příliš strach. Somatizuje.

j: se cítíte?
Bolest v břiše já to břicho mám takový divný...

i.:
by vaše břicho potřebovala?

Najíst se ?
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Znáte to u sebe, často zapomínáte na svýjj/ziologickýpotřeby?

Jo, to se mi stává často... hlavně co se jídla týká tak hodně... já si neumím říct racionálně
potřebuješ se najíst, tak běž tojá nedokážu já na to dost nemyslím

C0 už se musí stát?
- Pakje mi blbě, začnu omdlívat

a nemáte ted' něco kjídlu?
~ Nemám, jenpití
My tu taky nic nemáme, aleje něco, co tady můžeme udělat pro vaše pohodlí a na co se třeba

f zapomíná?
i

Jinak je mi dobře potřebovala bych se spíš vrátit kmínule...přemýšlela jsem, jak
zvládám stres já u něj vypínám někam pryč to mě ochrání ...ale může to být i na škodu

Š

jako teďv autoškola... (kolem autoškoly se to téma hodně motá)

Jela jsem, viděla člověka na přechodu, ale jak mám zastavit na příčným prahu? to se mi
ľ-

honilo hlavou... ale neudělala jsem nic Kvaky (učitel) zašláp tu brzdu, auto zařvalo, byl
. úplně bez sebe... stále se řítím doprotijedoucích vozidel nezvládám to...
. Jaký to pro vásje?
u

H.: Tyhlenásledkyrzelze vzít zpátky, jinde by to třeba šlo, na tý ulicí ne.. (je V hlavě)

A
Já se spíš ptám, jak to prožíváte, když vám něco nejde, když chybujete?

(hypotéza - bere to jako neúspěch, když říká, že to nezvládá otázka, jak to snáší,
; hypotéza: odjinud - ze školy to asi moc nezná)

'

u

To znám, stává se mí to běžně (hypotéza nepotvrzena)
Většinou je to tak, že to vim jenom já, není to vidět není tam ten dráb, co vidí co jsem

; udělala blbě v tom je to jiný... musím to vysvětlovat profesoroví....
a

Zbytek hodiny věnujeme jejím potížím při zvládání stresu a tomu, co má osvědčené a co

. potřebách - jídlo, pití, spánek, způsob dýchání, relaxace apod.

14. setkání
:Hanka má euforický týden, má nové brýle, které jsou „in“ a už to nevadí, zítra má rande.

Popisuje, že necítí potřebu starostí, že si chce užívat ty aktuální věci a žít živější život. Hanka

se vyvázala ze závazku učení tance, "které bylo moc komplikované. Vrací se k tématu smrti

přítelkyně, a že to s ní pohnulo. Vnímá změny ve svém životě, zažívá větší klid a více radosti
'zmaličkosti. Vyjadřuje se o sobě a vrstevnících, říká: „Ijá mám v sobě částjim podobnou a
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lze jí skloubit sfilozofii. " Také prohlašuje, že nej sou špatné emoce. Moje pocity jsou smíšené,
samozřejmě mám radost, na druhou stranu vypadá vše až příliš ideálně, najednou není na čem

pracovat. Ptám se proto po aktuální potřebě. Hanka by si chtěla srovnat sve' pocity kolem
zítřejšího rande, rozpovídala se o naději, o ztrátě strachu ze sexu a přirovnává jej k mrazení,

ł co zažívá při tanci a hudbě. Moje dojmyjsou rozpačité.

15. setkání, únor
Znovu konflikty s mámou, která na ní řve, pocity: Vztek, lítost. Téma odpuštění. Může
odpustit to, co bylo? Různé rány? Scéna bití před sedmi lety, to se jí stále vrací. Říká, že
nemůže odpustit to, co doma nikdy nebylo - klidnou domácnost.
Ptá se, co si o ní myslím. Rozebíráme Hančinu potřebu hodnocení zvenčí.

_

16. setkání, únor
Téma plesu a večírků. Popisuje svůj vztah k rituálům, k loučení, opouštění a odpuštění.
Prožívá hodně lítosti a těmto rituálům se vyhýbá. Stále se Vrací ke starým křivdám, co si nese
z minulosti," nesplněné sliby, neodpustitelné zrady, lhostejnost, kterou přisuzuje své matce.
Zkoumáme pocity, které tato vyprávění momentálně vyvolávají. Překvapuje ji, že cítí stejnou

" lhostejnost,'je zcela paralyzována po otázce, zda cítí lásku, dostaví se smutek, slzy.
'

17. setkání, březen
Z

Znovu téma autoškoly. Jízdy dopadly paradoxně bez obtíží, na testy jde již po několikáté. Cítí

A

bezmoc, Vztek, nahromaděnou agresivitu a sebelítost. Můj dojem je, že co hodinu se témata
proměňují, kontakt je prchavý. Ráda bych celý proces nějak zrekapitulovala,

j

překontraktovala, na čem vlastně chce Hanka pracovat, čeho dosáłmout, co potřebuje a co jí
, v tomto ohledu mohu nabídnout já a zda již nenastal okamžik, kdy by měla zase chvíli zkusit
i. fungovat v běžném životě pouze s běžnými oporami (v rodině, mezi přáteli). Dobře se mi s ní

pracuje, ale možná svůj úkol pro tuto chvíli již splnila a neníitřeba naše sezení protahovat.
"

Pokouším se toto téma nastolit. Zprvu se mu brání, dohodneme se, že nad ním bude
přemýšlet. Nad tím, co by teď V životě potřebovala a čím jí V tom mohu být nápomocna já.
18. setkání, březen
Následující sezení přichází Hanka se zprávou, že autoškolu dokončila. Také s tím, že Vážně

nemá představu čemu by se chtěla při našich sezeních dál věnovat, a že by možná vážně měla
zkusit fungovat sama, jít po svých. Pokoušíme se rekapitulovat, co všechno se o sobě za

o minulé období dozvěděla, co se pro ní změnilo a jak se to stalo., Zároveň se věnujeme tomu,
co zůstává obtíží, což jsou hlavně vztahy s matkou. Říkám, že má dveře zpátky otevřené, ale
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budu ráda, když zkusí chvilku ftmgovat sama, protože naše služby jsou přeci jenom V něčem
umělé a je třeba žít V reálném životě. Hanka sama přiznává, že Vlastně už dlouhou dobu je
skoro pořád u někoho V péči (jiní psychologové, výchovná poradkyně ve škole, moje

,

předchůdkyně). Zkoumáme, jak se o sebe může starat sama, kde si říct o podporu, jaké přátele
má. Naplánujeme poslední schůzku za 14 dní (mám pocit, že již je to spíše moje potřeba než

1
Hančina), ze které se Hanka omlouvá a kterou překládáme,"

; 19., poslední setkání, duben
ij Probíhá již spíše jako neformální přátelské posezení, již nezabíháme do žádných hlubokých
i

témat, rekapítulujeme, loučíme se.
-

Epilog:
S Hankoujsme se viděly ještě dvakrát, v listopadu následujícího školního roku mne vyhledala

V

na jednorázovou konzultaci, měla úzkostné stavy při prezentaci .ve škole. Projevovaly se
'
křečemi a tuhnutím levé ruky, pak levé poloviny těla, lapáním po dechu, pláčem. Již od
května je V péči neurologie, kde jí řekli, že je V pořádku, zdravá, že její obtíže jsou
~ psychosomatického charakteru, nyní předepsali mírná antidepresiva. Mluvíme o zátěži ve
škole, o tom kdy a jak se fyzické obtíže vyskytují, jak prožívá své tělo, říká, že jej vůbec
i

necítí; Stává se jí to pouze ve škole, domnívá se, že ostatní mají pocit, žeto hraje a ona nechce
brát divadlo, celý život je nucená hlídat svoje chování. Neví, co dělat, je vyděšená, cítí lítost.
abídla jsem Hance kontakt na psychosomatickou kliniku, kam se objednala. Následující

odina je spíše mapováním toho, jak se má. Má strach z maturity, uvažuje o jejím přeložení,

bízím jí, aby jednala postupně bez paniky, i po dohodě s ředitelkou se domlouváme na tom,'f
- je dobré, aby napsala písemnou část a z ústní se může omluvit i těsně před, pokud se na to
bude cítit. Mně se ozve se, kdyby se něco dělo, kdyby něco potřebovala. Nakonec žádné
f

opatření nebylo třeba, Hanka odmaturovala řádnou cestou a dostala se na vysokou školu,

rou si přála. Tyto zprávy o dobrém konci jejího studia se dozvídám již pouze
rostředkovaně od výchovné poradkyně na gymnáziu.

Věry, poznatky a vývoj poradensko - terapeutického vztahu:
V kasuistice je užita řada gestaltistického materiálu a technik, experimenty i práce

. lem. Hance se dařilo zvyšovat své uvědomění ve Všech sférách: emociálně - uvědomovalaI své pocity, kognititivně - dokázala říci na co myslí a s čím ze svého života si to spojuje, i
.esně

- nacházela a uvědomovala si kde V těle jsou její pocity, co její tělo dělá, jak reaguje.
bré uvědomění, tedy vědomí vlastních potřeb, je nejlepší cestou k úspěšné terapii.
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V kasuistice lze sledovat práci s figurou objevující se na nestrukturovaném pozadí teď

a tady. Terapeut používal techniky centrující klienta na problém, byl méně šetrný, 'více

frustrující, avšak dle zvyšujícího se uvědomění klientky se zdá, že efektivnější.
V

Minimalizovaly se tak poruchy kontaktního cyklu. Deflexe se objevovala spíše V počátcích a
u

klientka ji dokázala dobře reílektovat a opustit. Dále nabízel terapeut své uvědomění

V kontrastu s tím, co je zjevné, aby záhy vyvstala pravá emoce. Klientovi byly vraceny emoce,
ale pracovalo se pouze s tím, co skutečně autorizoval.

V rámci experimentů, k nimž byla klientka ochotná, jsme sledovali častou práci
*v

spolaritami, dialog dvou židlí a také vedení k přímé řeči („Řekni to jemu!) Kontaktním

stylem, který Hanka používala jako svou obranu při přílišném zatížení, byla deílexe (ale jen
spoře), projekce (všichni..., člověk..., oni..... - již byla ochotna přijmout zpět), ale hlavně

introjekty. Naše hypotéza je, že právě řady introjektů jsou jejím nejzávažnějším problémem,
V

kterýjí komplikuje vztahy s vrstevníky.
i

Z pozice terapeuta byl tento vztah vnímán jako autentický, přátelský a společně

hledající. Terapeut předal klientce více zodpovědnosti, méně jí šetřil, byl méně opatrný ve
i-frustracích a méně jí dovolil unikát z kontaktu. Byl ve svých návrzích a instruktážích více
.ij-direktivní.

›To, že se spolupráce dařila, můžeme přičítat hlavně Hančině Inotivovanosti (sice

„na doporučení školy, ale přeci jenom přišla sama) a také tomu, že byla schopna formulovat
svůj kontrakt a samozřejmě jejím osobnostním vlastnostem a zájmu. Zajímavou úvahou je, do

vděčným? a spolupracujícím klientem“ (stejně jako dobrou studentkou a dcerou).
i

Jak se vyvíjel tento terapeutický vztah V čase? Počáteční období (sezení před
lrázdninami) bylo spíše oťukáváním, ohledáváním terénu, získávání důvěry,
xperimentováním

a velmi hrubým zkoumáním zdrojů podpory. Z terapeutovy strany se
?w

alo o více plánované akce, direktivnější, instrumentálnější. Postupem času (po

rázdninách při novém kontraktu) přibývalo „trpělivosti“ a důvěry v to, co se objeví teď a

ju Vztah byl více autentický, terapeut byl více nástrojem sám sobě, i v experimentech,
_›

rých ubývalo, přibývalo naopak práce se slovem, vztah byl dialogičtější. Viděli jsme
oces hledání, který je možné popsat Perlsovým vzorcem cyklu vývoje neurózy, kdy Hanka
l šla skrze slepou uličku, zmrazení V jednom sezení, do vzkříšení nového vnímání reality.

Viděno ve fázích kontaktního cyklu se jednalo zhruba do osmého sezení hlavně o

šování vnímání a dílčích uvědomění, mobilizaci energie, v devátém a desátém sezení o
jsilnější kontakt, který postupně vyzrával v postkontaktu, zúročoval se na několika
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l

úrovních. Od patnáctého sezení se začala střídat dílčí témata (matka, autoškola apod.),

centrální zakázka vyhasínala, nevznikl nový kontrakt a po terapeutově supervizilzó byl vztah

pomalu ukončen, podpořeny zdroje vlastní podpory V běžném životě, osamostatňování

klientky a spolupráce uzavřena.

V

Otázkou zůstává, zda byla spolupráce s Hankou skutečně funkční. Objektivně lze
' tvrdit, že šlo o doprovázející vztah v problematickém období. Zároveň semůžeme ale ptát,
' zda by klientka neprošla touto životní etapou i bez asistence poradenského pracovníka? Zda

_
se obtíže nevrátí po ukončení péče? Zda nejvíce a nejrychleji nepomáhají psychofarmaka?

. Zda neměla vyhledat od počátku jiné na psychoterapii se specializující zařízení? Domníváme
._

se, že při zvýšeném stresu se mohou Hance potíže opakovat, věříme však, že se jejich

,
prožívání od počátku posunulo na vyšší úroveň a její náhled se zvýšil. Dále doufáme, že

»úkolem psychologa v pedagogicko - psychologické poradně, je právě provázet klienty po
:dobu jejich docházky do školských zařízení, pomoci jim toto období zvládat a úspěšně

j docházku dokončit. Za to, co bude dál, však již není možné ani reálné brát zodpovědnost.
Í Tento úkol byl V Hančině případě splněn.

IV.3.3 FRANTIŠEK, 17 let na počátku terapie trvající 8 měsíců, kasuistika 17 sezení

Š ec případové studie: František přišel do poradny se souhlasem matky na doporučení
s 'chovné poradkyně, neboť propadal z německého jazyka, dle svých slov nebyl schopen se

it, nebot” mu odbíhají myšlenky, původní zakázkou bylo zlepšit se v učení, do poradny

el, neboť to chtěli ve škole i jeho rodiče. V poradně byl k dispozici záznam z Františkovy

jagnostiky z konce deváté třídy, kdy volil další školu, podle úrovně celkového
rozumového

:o í by neměl mít na gymnáziu vážnější obtíže. František je středně vysoký, průměrné

"stavy, polodlouhých vlnitých vlasů. Vypadá sympaticky, mile a poněkud nesměle se
~'vá, je sportovně oblečen a čistě upraven, na rukou se mu v některá období objevuje

j m.
;
setkání, listopad
f'
prvním setkání byla sebrána základní anarrmestická data a data týkající se prospěchu a

:mácí přípravy, byl realizován dotazník stylů učení. Jako základní intervence byl nabídnut
.s denský letáček, jak se nejefektivněji učit a dohodnut způsob mapování domácí přípravy.

' SUPERVIZI v IGT, bylo řešeno, zda je dobrá spolupráceještě dobrá pro klientku, zda by se alespoň na
neměla osamostatnit, zda tato terapie není již více držena uměle terapeutem než skutečnou potřebou klientky.
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František chce zejména účinné rady, od psychologa očekává, že mu poradí, jak situaci změnit
Další konzultace nad výsledky dotazníku a poznámkami z mapování domácí přípravy

naplánována za 14 dní. Františkovým úkolem bylo následujících 14 dní mapovat svou domácí

přípravu, kolik času, kdy, co a za jakých podmínek se učí, abychom měli materiál pro

společnou práci. Reaguji na klientovu zakázku, přesto jsem však připravená i na práci

s jinými tématy, pokud by měl František zájem. V tuto chvíli tvrdí, že nic dalšího nepotřebuje.
i

lsetkání, prosinec
František záznamy z domácí přípravy nepřinesl, o učení se zmiňujeme jen okrajově, sám

uznává, že se vlastně připravuje velmi málo, většinu času stráví formálními přípravami, ale na
učení samotné se nesoustředí. Mluví o své únavě, odkládání úkolů, o neurotických až

. obsesivníchmyšlenkách, které musí neustále řešit, má stálý strach, že něco dělá špatně, zpětně

analyzuje většinu situací, které prožívá, má obavy z toho, jak ho vidí ostatní (že by ho mohli

považovat za zženštilého, za homosexuála), má potíže V navázání přátelských vztahů. Tato

r
hodina je zejména o naslouchání. František se velmi rozpovídal, vypadá ustrašeně, ale je již
mnohem komunikativnější. Reaguje pozitivně na mou nabídku, že mu mohu nabídnout

'i

pravidelné setkávání, kde bychom kromě jeho prospěchu mohli řešit i další obtíže, pokud
- bude chtít.

łsetkání, prosinec
VI f

A

Zacinam otázkou na školu, na poslední test z němčiny se připravil a dostal trojku, což

znamená úspěch. Školu brzy vystřídají další témata, zejména téma samoty. Když je František
i

sám je klidný, nic nemusí, nemusí se bát přijetí ostatními a je to pro něj pohodlné. S ostatními

se cítí křečovitě a řeší to dvěma cestami, buď se uzavře a to pak je docela příjemný a nebo
' předstírá, že ten problém není a je moc veselý. Nejpříjemnější je pátek po škole a víkend bez
i

rodičů. Začínáme pomalu zkoumat pocity.

„ Jak se cítíte, když 0 tom mluvíte?
F.: Jsem naštvanej. Chtěl bych někam jít s ostatníma, někomu zavolat, neudělám to a mám

o pořád ten neklíd..

. František říká, že by měl být jiný, měl by se změnit, měl by na sobě víc pracovat, měl by být

přátelský a lépe se naučit na akordeon, chce se zbavit svého ostychu z lidí a žádá rady, jak to
_

udělat. Mám hypotézu, že má spoustu introjektů, co by měl a jaký by měl být. Svoje současné
chování nepřijímá, trápí se jím, nechce být samotář, každou situaci si v hlavě opakovaně

přehrává, zda řekl a udělal něco špatně. Ptám se, zda se to děje také tady, přiznává, že ano.
uzkoumáme, proč má pocit, že by s ním někdo mohl kamarádit - tvrdí, že žádné přátele nemá,
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nikdo ho sám nevyhledá, nabídku na společnou akci dostává až jako poslední, když už nikdo
jiný nechce jít. Lidé s ním kamarádi, jen když jsou mu zavázání a je ochoten pro ně něco
udělat, něco sehnat (u toho se ale často cítí zneužívaný), pro laskavost. Určitě by se s ním
kamarádili, kdyby hrál lépe na akordeon, měl estetický styl, charisma, sebevědomí, postavení

v

- tohle všechno však on dle svého tvrzení nemá. Z jeho vyprávění mám pocit, že někdy
vystupuje i jako bavič ostatních, ale rozdíl mezi realitou, jak vypadá zvenku a jeho

v
'prožíváním téhož okamžiku je propastný. Kontaktovala mě Františkova matka, s jeho
souhlasem si dohadujeme schůzku, dohoda zní, že si maminku vyslechnu, popovídáme si, ale

„ nebudu jí vyprávět, o čem konkrétně mluvíme s Františkem. Společně ve třech se František
setkat nechce.
4. setkání, leden, setkání s matkou
Františkova matka je příjemná, hezká, mladě vyhlížející jemná žena, výtvarnice. Probíráme

' zejména anamnestická data, říká, že sama měla v mládí potíže s adaptací V kolektivu, V rodině
i' má matčin bratr maniodepresivní psychózu a otcův bratr spáchal sebevraždu ve dvaceti letech
i
kvůli partnerským potížím. Matka chce, abych tyto údaje věděla, a žádá ujištění, zda jsou
potíže jejího syna V únosné normě. Domnívám se, že Františkovy obtíže jsou neurotické
povahy, že je v dobrém kontaktu s realitou, pouze ji komplikované prožívá a nepřijímáse
=" oVíäjakýje-

. setkání ledenÍ Františkem hovoříme také o rodině, s matkou má vztahy poměrně blízké, osobní, s otcem si

Íbec nerozumí a trochu jím pohrdá, neboť je technický typ, povrchní, nečte a má vztah ke

Ít-:u s Františkem je to úplně obráceně. Mladší bratr je otci bližší. Zakreslujeme graficky,
vnímá vzdálenosti a' vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Popisuje zážitek z chalupy,

je rodina tráví mnoho času a kam on odmítá jezdit, neboť tu před třemi lety málem zahynul,
yž ho porazilo auto. Stáčím téma na školu, protože monitorování toho, jak se připravuje

_'

á. Po té, co si uvědomil, jak tráví čas, o kterém tvrdí, že se učil, došlo k posunu, nyní se učí
hleji, využil nabídku kolegy z oddílu na doučování a také se snaží méně jíst, pak má více
"rgie, lépe se koncentruje a také chce zhubnout, protože si připadá. tlustý (což z mého
:Ěu

edu není zjevné). Chce ode mne další rady. Říkám, že ho zklamu, ale žádné obecně platné
ly
na změnu nemám, ale že mu mohu pomoci hledat jeho vlastní odpovědi. Ptám se, jaké to

..s něj je, říká, že cítí nejistotu a úzkost. Já cítím tíhu a nechci přebírat zodpovědnost tím, že

,c dávat rady V expertní roli. Ptám se, zda je pro něj přijatelné, že ho budu doprovázet,

mu, ale nedám mu rady. Váhavě souhlasí, Nakonec rekapitulujeme hodinu, ptám se
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\ Františka, zda by si on sám pro sebe našel, třeba ze svého posunu V učení, nějaké poučení,
i

nějakou radu. Objevil jich hned několik, odchází a vypadá spokojeně.
i

6. setkání, leden
i

Téma nastávajícího víkendu, František vypadá špatně. Ptám se najeho fyzické pocity.
F.: Úzkost. Jsem neschopnej. Jsem nerozhodnej.

ą

Kde to cítíte?
i Zvedá oči, nechápavě..
i,

Kde v těle?
LF.: Asi na hrudníku..
s
.lak dýcháte?

jF.: Vůbec nevím...
Můžete

to nějak změnit? Pojďte zkusit se víc nadechnout...

Vypadá, že se mu do toho moc nechce, ale zkouší to....
š
.: ....Měl bych mítpřátele, měl bych někam jet, měl bych mít pocity jako ostatní... chtěl bych

ít jako ostatní, maj blízkýho kamaráda, jsou sí jístějšz: nevadí jím drobností, uznávaj je
statni, nemusej to řešit ale já nechci dolejzat....
:o cítíte, když to říkáte? V očích má slzy.

i.: Nechci to takhle...

cítíte?

Bezmoc

o ještě?
Vztek

koho?

:Na sebe, jsem hroznej
dám hypotézu, že na sebe obrací emocí, které patří někomu jinému)

„někdo, na koho byste mohl mít Vztek?

kdpovídá... (hypotéza nepotvrzena, ale trvá moje přesvědčení, že se František izoluje,
i
ity určené druhýmobracína sebe, retroñexem, která vede až k izolaci od druhých)

i ějaká cesta, jak byste se mohlpřijmout takový
jakýjste? Že í takhle je to dobře? Že tohle

i prostě vy?

Existují dva druhy RETROFLEXE - člověk dělá sám sobě, co by chtěl učinit jiným, či to, co by chtěl, aby
'druzí dělali a nedělají. (napřxobrací vztek na druhé na sebe nebo se sám „hladi“ pokud se mu nedostává lásky
V mosti zvenčí) Retroflexe může vést k izolaci od druhých. O retroflexi se hovoří jako o poruše kontaktního

.= a nebo nově jako o kontaktním stylu, který jedinec preferuje. Označení se rozlišuje dle míry patologie.
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F, ; Alejá to takhle nechci, chci se změnit.
Myslím, že by se vám ulevilo, myslím na paradoxní teorii změnym. Pro Františka však přijetí
sebe tak jak je V tuto chvíli není přijatelné, odmítá jej, chce se změnit.

. Tahle hodina byla těžká, hluboká, František plakal, ale otevřel se a udělal spoustu práce, na
j konci ho za to chválím.
,

7. setkání, konec ledna, pololetnívysvědčení
j'

Na vysvědčení dvě 4, matematika, NJ, ale nepropadá, jak bylo nebezpečí při našem prvním
kontaktu, ale není spokojen a chce se ještě více zlepšit. Tentokrát se hodně věnujeme škole,

_

František chce rady směrem k přípravě, mapujeme ji. Má pocit, že ho lidi nenáviděj. Je
unavený, má pocit, že nemůže nic ovlivnit, jde to mimo něj, nic nemůže, je líný. Objevují se

'i

témata lenosti, ctižádostivosti a jeho vnitřního rodiče, který je dle Františkova tvrzení
. nedůsledný. Nabízím techniku dvou židlí, kde by si mohl vyzkoušet rozhovor se svým

. vnitřním rodičemm, absolutně odmítá, cítí strach, nechce žádnou pohybovou techniku, na to

se necítí.

- 8. setkání
VI I '

.p
Skrze celou tuto hodinu se line únava. Pouzivam proj ktivní techniku „duši na stromě“, kde

I

František-hledáv-'svoupozici ve skupinách, V nichž se vyskytuje. Hledá místo,“ kde se cítí být,
kde by nikdy nechtěl být, a které místo cítí

pro sebe jako ideální. Sledujeme skupiny, kde se
' vyskytuje - třída, rodina, oddíl.

S oddílem byl o víkendu na horách. Líčí, jak se pokusil se do
.ničeho nenutit, nehrát role, co obvykle hrává.

i
i

7

F.: Kdyžjsem chtěl mlčet, mlčeljsem
._
A jaký to bylo?

F:J0, cejtíljsem se moc dobře, v oddíle to jde...
, (že by první vlaštovka?) T0je skvělý a šlo by to takhle dělat í někde jinde (myslím na školu)?
_

spíš jen tady, tadyje to víc v klidu... ale můžu to zkusit... ikdyž
i.

Vypadá to, že jinde se mu do toho moc nechce, ale skvělé je, že se objevuje první vlašťovka
místa, kde zakusil pocit, že může být sám sebou a nemá z toho výčitku. Přenáším pocity do

teď a tady do našeho vzájemného vztahu, ptám se, jak to má tady, jestli se tady může cítit sám

_

sebou.

i m PARADOXNÍ TEORIE ZMĚNY
- Gestalt teorie, která tvrdí, že ke změně u klienta nedochází podle

,určitého návodu a cíleného směřování a rad, ale tehdy, pokud následuje svou přirozenost a je opravdu „tím, kým
je“, přijme celek své osobnosti včetně odmítaných složek svého já.

,'29 RozhovorTOP DOG / UNDER DOG, gestaltistická technika rozhovoru mezi naším superegem, které nás řídí
'apředepisuje nám a má introjekty, a egem, id, které se brání, vymlouvají, uhýbají před povinnostmi.
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F.:„Občas mám strach, že řeknu něco špatně, že se moc odhalím, třeba, že sympatizuju

skouřením a alkoholem a vím, že bych neměl", začínáme řešit, jak se cítí tady a teď,

přenášíme se k našemu vzájemnému vztahu. Tohle vidímjako dobrý posun.
9. setkání
František je otrávený, říká, že se mu nedaří s lidmi, nebaví ho a následně si to vyčítá, je zase
jako na začátku, lezl nahoru a teď zase sklouzl zpátky.

_

F.: „Byl jsem doma sám, víc jsem přemýšlel, jsem linej, nezvládám to....když nic neříkám,
. nemusím níc řešit, ale nechci vypadat hloupě, mám strach, vyčítám si, co si o mně druzí
l

myslí“, následuje dlouhé mlčení, nepřerušuji jej.... František se pokouší něco říct, ale

zamotává se do obecných tvrzení...já se cítím ve velké tenzi, zmatenímříkám, jak se cítím, a
i

že mu nerozumím,... pak doopravdy mlčíme... to mě zklidňuje, po chvíli se ptám, jak se
Í

František cítí.
i

j'

Byljsem nepřípravenej, nebyljsem schopnej nic říct...Koktaljsem...

_

A jaký to bylo?
v

To mlčení bylo ok vždycky se snažím nějakpřipravit, ale ted' to nešlo..to bylo hrozný...
z T0 je skvělý, že jste tu mohl být chvilku se mnou a níc nepřípravovat... můžem to takhle dělat
i

častěji, prostě čekat, 'co př=tju"e, pro měje moc příjemný být s váma' takhle

i Fakt? A neobtěžuju vás, když takhle nemám níc připravenýho?
í

Jsem tady s vámi ráda, práce s váma mě baví, (myslím, že mi to nevěří, hypotéza)
: Věřítemi to?

'
Já vim,je to vaše práce. Ale určitě jsou lidi, co to potřebujou víc... ?

Pro měje ted' a tady důležitý, co potřebujete vy, ten čas je váš, je tady pro vás vyhrazený, je

'i vás jak ho využijete a mně se s vámi dobře pracuje. Pro dnes si nejsem jistá, že mi

důvěřuje, toto téma se objeví ještě mnohokrát, mám ale pocit, že se to neustále zlepšovalo.
Během hodiny se dále objevila zajímavá metafora:
F.:

Mám všechny ty poučky, vzory v tašce, ale jen někdy mám sílu tu tašku nést..
:A teď?

.: Ted'mám moc málo síly to nést..-

-- co uděláme s tou taškou? Není moc těžká? Co něco vyndat? Něco vyhodit? Vybrat jen to

°ležité?

Chtěl bych si vzít ty věcí z tašky na sebe, zvnitřnitje, abych to už nevláčel s sebou...
i im se objevuje velmi zajímavé téma introjektů, tvrzení, pouček, musů, ktere' si František

ese, chtěl by je přijmout, ač já jsem přesvědčená, že by mu ulevilo se některých zbavit, ale
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i

nemůžu ho k tomu tlačit, tak jen nabízím alternativy..., třeba se některá ujme, ale musí si
v k tomu dojít sám.

Tato hodina byla velmi zajímavá hlavně tím, že jsme zůstávali u toho, co je. Objevilo se
v

zmatení, nepřipravénost, nesrozumitelnost myšlenek, ale ve výsledku to vedlo k větší

blízkosti, nitemosti, zprůhlednění komunikace, rozpravě o pocitech a důvěře V našem vztahu.
í 10. setkání
i'

František mluví o svých pochybách o terapii, jestli to někam vede. Jsem moc ráda, že má
.
důvěru mluvit takhle otevřeně.

0

_

F.: ...lady dělám, že mám jasno, ale není to tak...
„

C0 cítíte?
k

Jste starší, mám z vás trochu strach.
' Přenášíme se do pocitů teď a tady, při poslední větě mě zamrazilo, ale jsem ráda, že to říká,
>

děje se tu pravděpodobně to co i jinde v jeho životě, ověřuji tuto hypotézu.
._ Jsem ráda, že jste takhle otevřený a říkáte mi to, znáte tenhlepocit í odjínud ze svého života?
Í Vypráví, že zná, že se lidí často bojí, že nosí masky V životě, chrání se, neodkrývá se, je
jvtipnej, chová se jako ostatní, baví je, je společenskej, na začátku roku se takhle uvedl a měl
j'

dost přátel,'ale je vážný, rozvážný, má v sobě rozpory v Iiichž se nevyzná, obyčejné věci

dělá problematické, chce pomoc se sebou, „nevím, co se mnouje, ale není to dobře
jMluvíme

o strachu z lidí a co já tady mohu udělat, aby se jeho strach zmírnil, aby mi mohl

běžného života.
Íll. setkání
iFrantišek se necítí dobře, bolí ho hlava, dutiny, je nastydlý, zhoršil se mu ekzém. Ústředním

tématem je lenost V přípravě na školu, instrumentálně mapujeme domácí přípravu.
H12.

setkání duben
,Milá hodina, blízkost, nasmáli jsme se, ale byli jsme zároveň V kontaktu, hovoříme o situaci
lve

třídě a Františkově prožívání a neporozumění ostatním, je tam ale jedna spolužačka, se
rou by si mohl rozumět, jsou na tom podobně. Zmiňuje se o plánu prázdnin, který ho

u esuje a řeší, jak se vykroutit z účasti na školním výletě.

. setkání, konec dubna
rantišek se zmínil o svých obtížích u obvodní lékařky, ta ho poslala k našemu

olupracujícímu dětskému psychiatrovi, který mu předepsal Stimuloton, lék 3.generace

tidepresiv podporující tvorbu serotoninu, indikovaný při depresích, obsedantních stavech,
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panických či postraumatických stresových poruchách. František lék přinesl, aby se poradil,
u

zda lék užívat, jeho matka je zřejmě proti, ale nebrání mu. Já osobně cítím (hodnoceno
i

zmetapozice) zklamání, že terapie nepostačuje, na druhou stranu si
profesionálně uvědomuji,

; že k tomu je zřejmý důvod a proč neskombinovat více cest pro větší pravděpodobnost účinku.

i
Tématem jsou lehčí a obtížnější cesty, František chce farmaka zkusit, vkládá do nich naděje,

p

že by mohlo jít vše snadněji a rychleji. V terapii u mne chce zůstat, že se tu o sobě dozví dost
i

věcí, že mu to pomáhá a ví, že tu má své místo (to mě zjevně velmi potěšilo).

t
14. setkání, 11.5., 15. setkání pokračování započaté techniky

x Léky užívá jeden týden, popisuje, že je vše lepší, už to tak neřeší, lépe zvládá jít ven, cestovat
i

MHD,možná je to léky, možná ne. Objevují se dvě základní ñgury. První téma je být někomu

na očích (ptám se, co bych mohla vidět já, tady se František na očích necítí), versus nevnímat,

co lidé vidí, být sám sebou mezi lidmi, to by si František přál a už to i občas zažívá. Druhým

" tématem je, že František postrádá cíl, třeba profesní, něco, k čemu by se mohl posouvat.

Nabízím techniku kreslení životní čáry, všech stěžejních bodů, které byly a prostoru pro to, co
.
bude, zakreslení ideální budoucnosti. František s technikou souhlasí, jen pokud může vyznačit

i
body, ale nemusí nic psát či kreslit, to V něm vyvolává úzkost. Proto se bojí i psát si deník,

povídat. Rozebíráním této techniky jsme strávili i následující hodinu. Vyprávění prokládám

otázkami po fyzických pocitech při líčení vzpomínek. Významná je hlavně nehoda, která se

mu denně něčím připomíná. Chtěl by potkat přátele, lidi/člověka," s nímž by byl za 'dobře a

nemusel o to usilovat, nebylo to jen jednostranné a neměl by pocit dluhu. Má pocit, že za

.poslední období se dost změnilo, dříve byl strach všude a se vším, všechno ho štvalo,
trápilo a

bylo bezvýchodné, dneska je mu lépe, věci jsou jednodušší, má nadhled, neštve ho, že je
jiný,"

zároveň cítí smutek, že se nezměnil. V l5.sezení František říká, že si ještě nezvykl, ale vnímá

inak, zmírnil se strach a úzkost, ale zároveň mu v něčem chybí, něco tím ztratil. „ Víra a sny

byly utopie, ted' jsem nohama na zemi." Nastoluji téma rekapitulace, protože máme 2 -3

zení do konce školního roku.
6. sezení

j rantišek říká, že procitl hlavně ve školní přípravě, s lidmi se necítí svázán, ale zároveň se cítí

tupělý, s lidmi už není vůbec, ale už mu to nevadí. Je spokojený sám, vadilo mu, když byl

lsamělý, ale rád si dělá své věci, knížky, akordeon. Dostáváme se k tématu našeho vztahu.

9' ám (a cítím to tak), že i František v našich hodinách něčím obohacuje mne, že to není jen
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-

jednostranný vztah. Má radost, věří mi to, říká, že věří, že mě neobtěžuje tím, když přichází
(v tom vidím velký posun).

i

17. sezení
š

Poslední letošní setkání. František popisuje, jak si rozplánoval prázdniny, a tím se trochu
zmírnil jeho strach z nich.

z Řešíme náš vzájemný vztah, kdy říká, že se bojí soucitu, abych se s ním nesetkávala ze
i soucitu, i když racionálně věří, že je to moje práce, být tam pro něj. Taky nechce zabírat místo
u

jiným. (Ta má radost z předchozího sezení byla zřejmě předčasná.) Za poslední rok se
i František dle svého tvrzení: Posunul V myšlení; mohl své myšlenky s někým probrat, někomu

e říkat, bylo to vyřčeno, takže nebylo potřeba se k nim vracet, neřešit ty situace pořád V hlavě.

_

Taky cítí zlepšení po atidepresivech. Rekapituluji také to, V čem já vidím zlepšení a co trvá.
v.

Ujišťuji ho, že příští rok je vítán, ale záleží jen na něm, zda to bude chtít. Loučíme se se
u

vzájemným poděkováním.

Podle mne se zlepšil V tom, že se mnou pobývá a mluví bez zjevné úzkosti, je schopen
i

reílektovat' některé fyzické pocity, ví, co ho zpochybňuje, pojmenovává svůj strach a mám

_

pocit, že mi více důvěřuje. Ve vztahu s ostatními lidmi je také méně úzkostný, lhostejnější
a*

-k tomu, co si o něm pomyslí. Cítí smutek ztoho, že se vlastně moc nezměnil- což bylo jeho
prvním cílem - ale už mu to nevadí. Zdá se, že více přijímá svou individualitu. Stále ho
i'

stresují některé techniky a má z nich obavu, dobré by bylo, pokud by našel odvahu si třeba*

:psát deník, sebepodpořit se tímto způsobem, dostat tak myšlenky ven, aby se k nim nemusel
u

vracet, podobně jako se to dělo tady. Zápisky může navíc dělat pravidelně, častěji než naše
i

společná sezení.
Závěry,poznatky a vývoj poradensko - terapeutického vztahu:

V tomto případě šlo spíše o dialogickou formu vztahu, žádné kreslení, žádné
experimenty, postupně se přidávala práce s pocity, tělesným uvědoměním. Pozvolna došlo k
přechodu k pocitům teď a tady, k autenticitě bez přípravy, která vyvolávala úzkost, ale V

:terapii se stala únosnou, což se odrazilo i v životě klienta. Celým průběhem se nesla otázka
přijetí

- zda klientterapeutovi uvěří, že je tu pro něj, že mohou rozvíjet vztah, vzájemnost,
bohacovat

se vzájemně. Tomuto napomáhaly i osobní terapeutový příklady a jeho osobní
í

'itek vztahu = vyšší autenticita. Věříme, že došlo k postupnému zmírnění některých

trojektů, lepšímu sebepřijetí, nalezení a zvědomění některých silných stránek klienta,
bjevuje se méně řešících pocitů, klient zvládá stres lépe s plánováním, ale je schopen i pobýt

'o a tady bez přípravy.
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V terapii byla snaha po postupném posilování jáských funkcí - sebeuvědomění,

sebevědomí, aby se mohl kontakt prohlubovat, jít k silnějším emocím. Douíäme, že došlo i

ke zmírnění úzkosti. Klient zažíval pocit zklamání, že se vlastně nezměnil, ale snadněji

prožívá a přijímá současnou realitu, že tohle je on, takový jaký je. Věříme, že paradoxní teorie
ľ

změny zafungovala.

Z hlediska kontaktního stylu František příliš nedeílektuje, zažívá projekce, egotísmus
u

a za největší obtíž lze z gestaltistického hlediska považovat retroílexi, která vede až k izolaci
i

od druhých.

Procesově šlo rozhodně o vztah zkoumání podpory, zvyšování uvědomění a
Ě

prohlubování kontaktu. Vždy se objevila nějaká figura, nové téma, ale ostatní, například
i

ujišťování o přijetí, probíhalo neustále na pozadí, stejně jako stálý kontrakt zvládnout školu.
Í Jak bude blíže teoreticky popsáno V závěru této práce, lze tuto kasuistiku nahlédnout jako

vývoj vztahu po spirále, jako víceohniskový, komplexní a interaktivní systém, vycházející
V_

zteorie pole.

Podobně jako v předchozí kasuistice, i zde si musíme klást mnoho otázek. Navíc je
třeba brát V potaz, že tento vztah nebyl ukončen přirozeně vyhasnutím zakázky, ale uměle

lrytmem školského prostředí a je pravděpodobné jeho pokračování. U Františka ještě více než
Žvpřípadě Hanky musíme respektovat přispění psychofarmak a ptát se, zda ke spolupráci
terapie a medicínské psychiatrii nemělo dojít již dříve? Zda by léky nebyly dostačující,

rychlejší a snazší cestou? Věříme, že funkční je spolupráce obojího. Také sí musíme klást
dotaz, zda by při vidině dlouhodobosti Františkovy péče nebylo vhodné jiné zařízení? Ale co
"hodnota již navázaného vztahu? Zrovna ve Františkově případě, kde je získání důvěry tak
obtížné? Nepřeceňujev tomto případě terapeut svůj význam i síly?
j

Původní zakázka byla zvládání školy. Monitorováním domácí přípravy a průběžnou
a
dporou byla naplněna. Podobně jako u Hanky, i u Františka se jedná o vztah průvodcovský.

jeho výhodou je oproti práci jiných zařízení i průběžný kontakt se školou, kde lze upravovat

dmínky, kontakt s výchovnou poradkyní, znalost konkrétních podmínek v dané škole.
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IV.4 Dlouhodobá poradenská spolupráce skupinová

IV.4, 1 Úvod

Rigorózní práce Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko - psychologickém

poradenství s důrazem na vývoj poradenského procesu se zabývá hlavně individuálním

poradenstvím v rámci rodiny a školy. Sleduje .momenty z individuální práce s dětským

klientem a v počátku i s jeho rodičem, odkazujena skupinová setkávání mladších školních

dětí. Zcela nechává stranou rodinnou terapii, která je důležitým a nezaměnitelným prvkem

V poradenské práci, ale která nebyla jejím tématem.

Přestože jsou používány k dokumentaci Gestalt postupů i záznamy z průběhu

dětských skupin, nebude věnována pozornost celkové dynamice této skupiny, ale spíše se

bude zaměřovat na jednotlivé interakce, V nichž se 'Gestalt techniky a celkový přístup

projevují. Vychází se též z názoru, že v každé jednotlivosti, v každé dílčí interakci ve skupině

je celek obsažen a každou z intervencí se pracuje nejen s jednotlivcem, ale zároveň s celou

skupinou. Ostatní členové jsou ovlivnění procesem toho druhého a sami ho nějak prožívají a
u

právě tento prožitek a jeho zvědomování iniciuje jejich vlastní proces a změnu. V této fázi

záznamu práce se skupinou se odkazuje k počátkům Gestalt terapie, kdy F.Perlsl3° realizoval
jakési individuální terapie před skupinou a pracoval právě s tím, že uvědomění získávají i

přihlížející členové z vlastního prožívání situace.

Od dob Perlsových se práce s gestaltistickými skupinami posunula.směrem k většímu

_

využití skupinového procesu a většímu akcentu na skupinovou dynamiku. Současná Gestalt
' terapie se více zabývá interakcemi mezi jednotlivými členy a jejich dopadu na skupinové

: dění. Přesto však stále podstatnou částí zůstává práce před skupinou a individuální práce

_ terapeuta s jednotlivými členy V rámci jejich vlastního procesu. Hloubka této práce záleží na
i

povaze obou, bezpečí ve skupině, odvaze a ochotě se otevřít. Některé Gestalt techniky jsou

přímo zaměřeny na individuální práci v rámci skupiny - přehrávání situací, horká židle, práce
„_ se sny atd.

V rámci skupin, s nimiž se pracovalo a jejichž záznamy budou použity (viz příloha l.-
14.), samozřejmě dochází ke skupinové dynamice a skupinovému procesu, avšak z důvodu

rozsahu a zaměření této práce budou sledovány spíše jednotlivé interakce a jednotlivé procesy
,členů skupiny. Skupinový proces bude shrnut a nahlédnut pouze stručně V závěru kapitoly.

13° PERLS,F. Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia, 1996.
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IV.4.2 Skupinová kasuistika
i: s Konkrétní skupina sestavená V pedagogicko - psychologické poradně byla

_
kompletována z dětí od třetí do páté třídy, které byly klienty poradny pro převážně výchovné

problémy projevující se ve školním prostředí. Počet dětí byl limitován osmi, přičemž
i 'v počátečních pěti sezeních byla skupina otevřená, později se ustálila a do konce školního

. roku se scházela V počtu sedmi žáků. Paralelně s dětskou skupinou se scházeli také jejich
í rodiče, převážně maminky, na rodičovské diskusní skupině se dvěma vlastními terapeuty. Zde
-

si vyměňovali informace a zkušenosti, ale zároveň sami procházeli terapeutickým procesem,
který zahrnuje jejich interakce a emoční prožívání. Paralelní rodičovskou skupinu jsme

viniciovali kvůli zvýšení efektivity práce s dětmi, pro lepší motivaci, angažovanost rodičů a
?komplexnější působení na systém, v němž dítě žije. Schůzky 'se realizovaly jednou týdně,

vždy po pěti týdnech následovalo komunitní setkání neboli prodloužené setkání, v němž

,pracovali všichni společně. Celkově trvala skupina čtrnáct sezení V rámci druhé poloviny

!školního roku. Zakončena byla společnou komunitní oslavou.
i

Skupinová práce představuje „odloučený malý svět, V němž lze vědomě prožít

'učasné' 'ehování a zkusit si něco jiného.“ (Oaklander 2003) Je ideální pro děti, které mají
:v

oblémy v kontaktu s ostatními a mohou si tu kontaktní dovednosti cvičit, zároveň tu
i

bezpečném prostředí mohou nést zodpovědnost za své rozhodnutí, mohou dostat autentické

au tné vazby, přijímat odmítané součásti svého já, pracovat se zakázanými a potlačovanými

w ity (Vztek, agrese), mohou experimentovat s altemativami svého chování, uvědomovat si

é emoce, myšlenky i tělo, mohou vnímat sounáležitost s ostatními a vidět, že se svými
_

oblémy nej sou na světě samy.
Naše skupiny trvaly Vždy šedesát minut, komunitní společná setkání pak devadesát

' ut. Jejich struktura byla dána, avšak práce se skupinami akcentující Gestalt přístup se
i*

u ačuje značnou mírou flexibility (viz dále). Obecná struktura organizace skupiny vypadala
ledovně:

Hodina začínala „úvodním kolečkem“, kdy děti ukazovaly na teploměru nálady”
1, jak

:dnes mají, co teď a tady cítí, co si uvědomují, co přinášejí s sebou z venku, co dělá jejich

ž, na co myslí apod. Výhodou této techniky je, že se do ní postupně zapojí všechny děti i
š

Teploměr nálady - ukazují jeho výšku rukou - od země v poměru
k vlastní výšce, čím výše, tím lepší nálada,

se realizovat neverbálně či komentované.
'
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terapeuti a zároveň, je dobrým podkladem (polem) pro to, aby se objevila případná akutní

potřeba (figura). V záznamech ze skupiny je pak jasně vidět, že se tomu mnohokrát stalo a

původně připravený program musel ustoupit aktuálnímu dění, aktuální dominantní figuře.

Neobjeví - li se nic závažného, pak přichází na řadu tématický program. Pro Gestalt
= terapeuta je však i nadále nutné být otevřený a schopný pružně a tvořivě reagovat. Někdy se i

3 v průběhu této fáze objeví problém, který zaměstná celou skupinu, nebo situace, které

vyžaduje individuální práci s klientem. V takovém případě se ostatní stávají na chvíli
-t pozorovateli, ale mohou z takové práce načerpat i něco pro sebe.
i

Téma skupiny se může různit podle stadia, ve kterém se skupina nachází a podle

zaměření. Zpočátku jsou důležitými tématy tvorba kontraktu ( Pro děti tedy otázky: Co se
í_ stalo, že jsem tady? Jaká jsou má očekávání, fantazie? Co bych se tu chtěl naučit? Co se tu asi

bude dít? Jaký je můj cíl? S čím potřebuji pomoci? Co mi komplikuje život ve škole? a

diskuse na toto téma.) a stanovení si pravidel. Pravidla nej sou předem daná, přestože terapeut
tuší, co by se V nich mělo objevit. Pravidla utváří skupina, všichni s nimi musí souhlasit,
iejich tvorbě je věnována značná pozornost a také se formuluje, co se stane, pokud tato
pravidla někdo poruší. A bude-li je někdo porušovat stále, pak bude zváženo jeho setrvání ve
skupině, Dětem se takto neodebírá jejich podíl odpovědnosti' na setrvání a fungování ve
skupině.

Pravidla jsou skupinou sepsána a každým slavnostně podepsána. Pokud je skupina
po nějakou dobu otevřená, je s nimi seznámen každý nově příchozí a musí se pod ně

podepsat. Pravidla jsou vyvěšena v místnosti, kde terapie probíhá, a lze se na ně odvolávat
nebo je V průběhu přehodnocovat, rozšiřovat apod. V dalších stádiích skupiny, tedy je- li už
i::

ozběhnuta a ustálena, se mohou přinášet různá témata, experimenty, hry, cvičení, výtvarné

osti, imaginace, hudební produkce, rytmické cvičení, techniky podporující smyslové
i 'mání, tělesné prožitky apod. Gestalt terapie je v tomto ohledu velmi kreativní, využívá

arno, hudbu, tanec, řeč, pantomimu a mnoho dalších aktivit, vždy s akcentem na
:sožívání teď a tady, zvyšování uvědomění (smyslů, těla, emocí i myšlenek). Zážitek či

1+ periment není V Gestaltu samoúčelný. Hovoří se o něm, komentují se pocity, které ho
i vázejí, a to vše proto, aby docházelo k vědomému prožívání, k uvědomění si skutečných
i třeb a motivů.

Závěrečná fáze každé skupiny (posledních 10-15 minut) byla cíleně zaměřena na
ilaxaci, uvědomování si vlastního těla, uvolnění svalového napětí s prvky jógy, řízenou
.azitivně laděnou imaginaci za zvuků relaxační hudby. Ačkoli bylo pro některé děti zpočátku

tížné se uvolnit, později si všechny tuto část oblíbíly a dohlížely na její dodržování a na to,
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aby na ní vždy zbylo dostatek času. Skupiny se uzavíraly společným pozdraven, který děti

vymyslely a naučily jej i své rodiče. Realizoval se V kruhu při držení za ruce a zněl: „Čus bus

autobus, čau.“ (v následujícím roce pak „Poradnička, poradnička, to je naše lékámička.“)

V celém průběhu skupiny je dobré dbát na její vyrovnanost a zapojení všech členů,

zároveň je třeba být pozorný k jednotlivým členům a pružně reagovat, pokud se zdá, že se

něco významného děje s kýmkoli z nich.

Gestalt terapeut je aktivním členem skupiny a nejen jejím moderátorem. Podílí se na

většině nabízených aktivit, pokud se rozhodne zůstat stranou, ozřejmí to členům skupiny.

Terapeutova autenticita a osobní účast je důležitým předpokladem. Stejně jako V individuální

poradenské terapii i do skupiny přináší terapeut své aktuální uvědomění (tělesné, emocionální

i kognitivní), čímž nabízí aktuální zpětnou vazbu a podporuje zvýšení uvědomění i u

ostatních. Jeho kreativita
a odvaha investovat sám sebe je vzorem pro ostatní a může

uvolňovatatmosféru, vést k přirozenosti a přinášet řadu humorných okamžiků.

V následujícím textu budou popisovány oblasti, s nimiž jsme se setkali V průběhu

fungování dětských skupin. Některé z jevů korespondují s teorií Gestalt terapie jak je popsána
u.

v předchozí obecné kapitole, jiné jsou specifické pro určitý věk či znevýhodnění dítěte.

Védení dětí k citu* pro-situaci teď a tady je trvalým. prvkem Gestalt působení. Stejně

' jako v jednorázových setkáních, stejně jako v individuální poradenské terapii, tak i ve skupině

A se snažíme omezovat „mluvení o“ a naopak zvýrazňovat současné prožívání (a komentovat

i
jej). Pro děti s problémy a poruchami chování je tento styl práce důležitý z několika důvodů.

Současné prožívání není zatíženo balastem minulého, ve skupině nemají nálepku, se kterou se
i

potýkají ve škole či doma. Ve skupině terapeut reaguje přímo a v současnosti (Vidím a

slyším, že se dohaduješ, je mi to nepříjemné, co se ted' děje s tebou?) Vyloučeny jsou reakce

- typu: Ty jsi vždycky taková, ty nikdy... apod. Takováto obecná tvrzení proces změny
Ň nepodporují, naopak dítě utvrzují V přesvědčení, že nic nemůže být jinak, že jakákoli aktivita
i

je zbytečná. Podporována jsou také přímá sdělení mezi jednotlivými členy -
Řekni to přímo

jemu! , instruuje často terapeut. Neříkej kdyby a když! Řekni to přímo! (Například v situaci,
' kdysi děti a rodiče měli sdělovat čeho si na druhém váží a že se za to mají rádi. Viz příloha

6. Pro rodiče bylo velkým problémem nepodmíňovat a mluvit kdítěti přímou řečí před

ostatními. K němu a ne o něm.) Prožívání teď a tady je zbaveno neurotického ulpívání na

- minulém i strachu z budoucího, a může tak být pro kohokoli z nás velmi osvobozující.

Současné prožívání zároveň podporuje uvědomění. Terapeut je autentický, říká své

tělesné, emocionální a kognitivní uvědomění a je tak vzorem pro ostatní. Vede děti k tomu,

94



aby ho po této cestě následovaly. Aby říkaly, co se s nimi děje, co se V nich odehrává, co cítí,

jak vnímají současnou situaci. (Například, kdyžM hodně rušíla ostatní -příloha 9. Tak jsme

podporovalí děti, aby řekly co se s nimi děje. Někdo se cítil navíc, někdo trapně, někdo

naštvaně. A poté, aby to řeklypřímo jí. Místo věty „A musí na sebe každý upozorňovat?" říká

J. směrem kM: Mě štve, jsem naštvanej, že na sebepořád upozorňuješ. B. dodává, že na sebe
upozorňovat nemusí a přitom je taky tady.) Děti se často potýkají s tím, že si neuvědomují, co
dělají, jak to dělají a co u toho cítí. Prosvětlení pocitů a zvýšení uvědomění vede často

k pochopení motivů a také k možnosti volit jinou alternativu (Například nežalovat a nejít za
pani učitelkou a znepřátelit sí tak ostatní dětí, ale říci jim to přímo. K úžasnému uvědomění

došel H., když mluvil o svém hněvu a vzteku, který připodobnil knoží, který napřahujeproti
ostatním, ale zároveň jím zraňuje sám sebe. H. byl často lítostívý, bál se použít svou sílu a tak

i se vždy rozplakal i pro maličkost, spolužáci se mu za to posmívalí a on pak reagoval velmi
i

nepřiměřené a agresivně . Ve skupině se učiljednat přímo, mluvit o svém pocitu, neschovávat

_
ho a neobracet ho proti sobě. Zkoušel si nové alternativy chování v bezpečném prostředí.

p

Příl.4., 7.)
i

i

Znovu bychom rádi zdůraznili význam citu pro ñguru a pozadí. Díky úvodnímu

H

l

kolečko a někdy 'v průběhu sezení se objevily silné potřďoy, významná témata, která

i původně vůbec nebyla zahrnuta do programu, ale přesto byla pro děti zásadní. Někdy to bylo
i

téma jednotlivce (M a tvrzení jejího otce, že bez vysoké školy nebude nikdy nic. D. návrh na
› dvojku z chování.),

někdy to bylo téma silné pro celou skupinu (většinou konflikty

j s vrstevníky, školní prospěch a vztahy s učiteli). Některé dospělé Gestalt skupiny fungují na
principu figury a pozadí zcela - čeká se tedy, jaká potřeba přijde. U dětí nelze tento postup

i doporučit, domníváme se, že dětské sezení určitou míru struktury vyžaduje, ale významné je,

,aby tu současně byl prostor. Prostor pro to, co děti vnímají jako aktuální, co je jejich

potřebou. Terapeut by měl více rezonovat s potřebami dětí a nenadřadit jim potřeby vlastní
např. potřeba realizovat to, co si připravil. Zároveň je autenticky přítomen, takže může o
i svých pocitech mluvit (př. je mi líto, že jsem všechno nestihl, ale zase jsem se naučil něco
u

'iného apod.).

A

Zodpovědnost za své chování a samostatné rozhodování jsou samozřejmými

.součástmi skupinového procesu. Počíná se tvorbou pravidel, cílů a kontraktu. Děti mají pocit,

ve svém životě ovlivňují jen málo věcí. Ve skupině se mohou rozhodnout, ale berou za své
'

zhodnutí zodpovědnost, mohou narazit na rozhodnutí a potřeby ostatních. Jedním z pravidel

c, že se nemusí zúčastnit aktivity, pokud nechtějí, ale nesmí pak rušit ostatní. Tato možnost je
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využívánajen minimálně. V některých hrách a ekperimentech (např. hra myčka, příLlO.) jsou
děti nabádány k tomu, aby si řekly, co chtějí a co ne. Berou tak zodpovědnost za to, co se

bude dít a mohou se postupně odvažovat jít dál, pokud se cítí bezpečně. Vše, co si vyzkouší

v chráněném prostředí mohou postupně přenášet do vnějšího světa, ověřovat si to a na skupině

mluvit o tom, co se mu daří a co ne, co venku funguje a co ne, a čím by to mohlo být. Dítě

získává korektivní zkušenost, pozná možnost alternativ, nejedná rigidně (opouští ñxované

Gestalty).

Základním zdrojem materiálu pro práci dětské skupiny jsou projektivní techniky.

Nakládáme s nimi jako s kontaktním stylem, který po rozšifrování obohacuje naše uvědomění

_ a poznání sebe samých. V přiložených záznamech lze najít velké množství technik na
i

podporu projekce a její následné vracení autorovi. V počáteční fázi to bylo bezpečné kreslení
j vizitek, ostrova. Později se projekce verbalizovaly ve cvičeních „Čím bych chtěl být, kdybych

nebyl člověkem“ a jaké bych nesl indiánské jméno. Několikrát se ukázaly ve výtvarných
s aktivitách, pantomímě, zrcadlení. Zmiňované aktivity byly vyvolávány cíleně a projekce

5
v nich podporovány. Zároveň byly projekce zaznamenávány V průběhu, pokud děti například

A obviňovaly z něčeho druhé. (M kope do ostatních, pošťuchuje se, ostatní se ozvou, že jím to
't i

vadí. 1'v1'."*říká který je 0 hlavu větší, že je uhádaný uškádleizý prcek. Terapeut k Můžeš
i

to říct 0 sobě? M. už tenhle postup zná, ošívá se, ale opakuje to a přiznává, že něco z toho by
i.

mohlo platit o ní. Dále mluvíme o jejích pocitech. M. projekci autorizovala. Přestože se brzy

f snažíizměnit téma.) Postup V případě projekcí cíleně vyvolaných i zachycených V průběhu je
stejný. Zvědomit, že nějakou svou odmítanou část promítá klient na druhé, a pomoci mu

* k jejímu zpětnému přijetí, dobrovolné autorizaci tohoto výroku. Jejich opětovným přijetím, at”

již jsou to tvrzení lichotivá či nikoli, se člověk stává úplněj ším.

Během skupin jsme se setkali i s dalšími obvyklými poruchami kontaktního cyklu,
byly jimi zejména detlexe a retroflexe. Deflektování se vyznačovalo „rozbíjením figury“,
utíkáním

z tématu, které se zdálo být příliš ohrožující, stahováním se z kontaktu. Je třeba

citlivě rozlišovat, kdy je situace pro dítě skutečně nesnesitelně ohrožující a umožnit mu
stažení, a kdy je pro něj lepší, jej pozdržet na jeho útěku do deflexe, frustrovat ho za cenu
udržení kontaktu a uvědomění si, co to vlastně dělá. (Deflexe je dobře vidět mnohokrát u M,
která, když se dostane na tenký led, zareaguje, ale pak se rychle stahuje. Některé dětí, např.
K. nebo J zase často uníkalí kontaktu odmítánímplného prožití nějaké aktivity. K.se hodně

tahoval do sebe. Vněkterých momentech se až izoloval od ostatních.)
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Retroflexi jsme poznali ve dvou polohách -- tehdy, pokud klient chtěl něco udělat
svému okolí (H. a jeho vztek, raději zranil sebe, byl lítostivý) a obrací to proti sobě, a take'

V situacích, kdy si děti samy sobě dělají to, co by nejraději dostávaly od okolí, ale neděje se
tak. Retroflektující děti se tak samy neadekvátně např.chválí a oceňují, mohou tím zlobit své

, okolí, ale často je to způsobeno právě tím, že si dělají samy, co pro ně nedělájejich okol.í, a

ony to potřebují.

V kontaktu s terapeutem i s ostatními dětmi mohou děti V ohrožení vyhledávat izolaci
a ikonfluenci.Obojí zajišťuje pocit pseudobezpečí. Izolace je bezpečná V tom, že nemusím do

[kontaktu s druhými. Konfluence, splynutí s druhým (často s terapeutem, rodičem), zbavuje
i

tíhy zodpovědnosti a nutnosti sebepodpory. Oba tyto kontaktní styly mohou být užitečné pro
; bezpečnou atmosféru, ale nastává problém, pokud se k nim dítě uchyluje trvale.

Gestaltistická tendence k celistvosti se projevuje V práci s polaritami. Pokud nějaké
tvrzení o sobě dítěti vymlouváte, zpochybňujete ho (například na H. větu „Jsem tlustý" by se
'dalo říci „Ale vždyťty vůbec nejsi tlustý" nebo „Jsi jen silný, vzrostlý", to by všakivedlojen
k tomu, že nerespektujeme jeho názor) Necháme-li dítě V kontaktu s touto vlastností, brzy se
.jbjeví i její polarita. (Jo jsem tlustý a taky jsem dost chytrý. Příl. 3.; Krásně je polarit);

_e
0 kmen a hájit mír. Ostatníjí dávají různá jména: Hádalka, Pištivá myš, Pichlavá růže ,ale

i» se objeví i opačná polaríta: Pečlivá laň - rychlá, pečlivá a ohebná.) Na téma polarit je
i:

ěřena i výtvarná technika Pán Hnusák. Na postavu V životní velikosti se zakresluj í naše

patné“ Vlastnosti, později se probírá, kde tuto Vlastnost používáme, a také kde nám může

' k užitku. Žádná není pouze a jednoznačně špatná, možná ji jen nevhodně používáme
'i

bo můžeme dosáhnout kýženého výsledku i jinou méně problematickou cestou (např. si o
hornost otevřeně říci a ne ji vyvolávat zlobením). Využití polarit je také jednou z technik,
i. zvládat hyperaktivitu dítěte. Instruujeme ho, aby své chování ještě zvýraznilo a tím si

Ůdomí, co dělá. (M, hádej se ještě více, zvýrazni to, tohle je málo. Brzy se objeví její
_,

'eba dohodypříl. 4. ; křičící děti lze utíšit i tím , že se podporujívještě větším maximálním
i ozu, který nevydrží_dlouho a objeví sepotřeba zklidnění.) _

A

Práce s tělem byla součástí každé z našich hodin. Na rozdíl od některých dospělých

ntů je práce s tělem pro děti většinou přirozená, vyhledávají ji a těší se na ni. Zahrnuje
,u fyzické hry, cvičení, pantomimu, relaxační cvičení, práci s dýcháním, rytmické pohyby,
i'

, fyzické zrcadlení, kreslení vlastního obličeje a malování na něj, navazování kontaktů
ými částmi těla, různé způsoby chůze a pohybu, ale také tělesné uvědomění (Co to dělá
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ted' tvoje tělo? C0 dělají tvoje nohy? Zvýrazní to. Co by říkaly tvoje nohy, kdyby mohly

mluvit? apod.) a jeho verbalizaci. Většina cvičení je provázena následným komentováním
prožívání: Co se s vámi dělo? Co bylo příjemné a co ne? Zážitek není realizován jen pro
zážitek, ale hlavně pro zvýšení uvědomění, zvědomování toho, co to dělám a jak to dělám.
Relaxace a řízená imaginace byly součástí závěru každé hodiny. Děti si V ní postupně
procházely celé své tělo, uvolňovaly jej a poté jej znova probouzely.

Experimenty se v Gestalt terapii využívají hojně. V našem případě k nim docházelo

v průběhu, pokud to vyžadovala situace (například, když M.. přehrávala role sebe, p. učitelky

a svých spolužaček, příl. 4.), anebo byly předem naplánované (výměna rolí dětí a rodičů
v experimentu v rámci společně skupiny, příl. 10.). Cílem experimentu je korektivní zkušenost,
uvědomění si, co zažívám na místě druhého člověka, např. vlastního rodiče. Děti měly
možnost zažít a také verbalizovat, jak se cítí jejich rodič, když s nimi musí plnit školní

povinnosti. Ale také rodiče zažili pocity svého dítěte. Mnozí z nich byli překvapení, jaké to je.
'

Tato zkušenost, pokud byla zvědomována, jim zůstane a mohou se z ní něco naučit, obohatit

se pro běžný život.
u

Violet Oaklanderm se ve své knize Třinácté komnaty dětské duše rozsáhlé věnuje

práci s odmítanými emocemi - vztekem, hněvem a s pocity viny, jak se s nimi setkávala ve
'

své dlouholeté praxi. Tato kniha nám byla v mnohém velkou inspirací a její závěry často
korespondovaly s našimi. Vyjádření dětského hněvu není V naší společnosti často

' akceptováno, děti se jej naučí potlačovat a na místo hněvu nastupuje pocit studu (většinou

,jako výsledek odmítavé reakce rodičů. V terapii (i skupinové a poradenské) lze pomáhat
dětem, aby se se svými pocity seznámily, daly jim průchod a nevyhýbaly se jim, protože
~ potlačené pocity se mohou drát na povrch v mnohem horší podobě než je jejich skutečná.
Navíc dětské představy o hrůze vlastního hněvu mohou být opravdu neúměrně. „Děti
,vyjadřují hněv velice obtížně. Asociální chování (které údajně narušuje nastolený společenský
:řád) není přímým vyjádřením hněvu, ale spíše vyhýbáním se skutečným pocitům. Jelikož pod
?vrstvou hněvu bývají zpravidla uhnízděny pocity ublížení, křivdy, je pro děti i dospělé velice
Vhrožující proniknout pod hněvivý „nátěr“ a dovolit si upřímně odhal_it tyto skryté emoce. Je

azší rozmělnit jejich energetický potenciál prostřednictvím rozdáváním ran okolo sebe,

orovitého chování či sarkastických a dalších nepřímých projevů“ Oaklander (2003, s. 1 74)

in”

OAKLANDER,V. Třinácté konmaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003.
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Oaklanderovám nás inspirovala svými čtyřmi fázemi práce se hněvem: l) poskytnutí
praktických metod k vyjádření hněvu, 2) pomoc dětem dostat se k aktuálnímu pocitu hněvu
teď a tady, 3) dopřát dětem zkušenost přímého slovního vyjádření hněvu, sdělení všeho a

přímo té osobě, které to náleží, 4) mluvit s nimi o hněvu, co to je, co je rozzlobí, jak to

projevují a co dělají, když se zlobí. Děti V naší skupině hněv projevovaly, kreslily jej, mluvily

o něm. Některé z nich (H.) se dostaly pod nátěr ke svým pravým pocitům a obavám, jiné
končily V jeho projevení

a mluvení o něm, ale bylo pro ně příliš nebezpečné vydat se po jeho

stopách dále. Projevování hněvu hodně souvisí s přímou komunikací, vyjadřování svých

potřeb přímo a ne manipulativním způsobem, pláčem, zlobením. Někdy zadržování pocitů
zloby a hněvu vede k osamocenosti. Dítě je tak dlouho napomínáno, trestáno a odmítáno, až

se skryje pod krunýřem tichého, „hodného“, ale izolovaného dítěte.
Posledním jmenovaným je pocit viny, který je v gestaltistické terminologii

retroílektovaným (tedy dovnitř obráceným ) hněvem či záští. Pokud se hněv otevřeně vyjádří
i

V bezpečném nehodnotícím prostředí, nejenže zmizí pocit viny, ale také se může objevit

, opačnápolarita původního hněvu.
u

Děti označované za agresivní a hyperaktivní jsou často přiváděny do pedagogicko -
psychologické poradny pro*problémy s chováním ve škole nebo doma. Oaklailderovál“ píše.

i

že dospělí často vnímají dětskou přímost a spontaneitu jako agresivitu. Tyto děti pro ně příliš
i

zasahují do svého okolí, místo toho, aby své chování „držely na uzdě“. Tyto děti mají nálepku
o

zlobivce a provokatéra, který bije ostatní bez důvodu, neposlouchá, skáče druhým do řeči a
vyvolává u ostatních chování podobné jeho. Někdy je dítě považováno za agresivní, pokud

i

vyjádří svůj hněv, ale většinou se jedná o vyhýbání se skutečným pocitům skrytým pod
'

povrchem - pocitu odmítnutí, ohrožení, úzkosti, zranění a nízké sebeúcty. Tyto děti nevědí,
, jak se vypořádat s nároky okolí, a tak reagují neadekvátně. Výhodou pro práci s nimi je, že
i

agresivní děti se brzy projeví ve hře či v projektivních technikách či V kontaktu s druhými.
u

Navození autentického vztahu teď a tady bez nálepkování a zobecňování jim může pomoci
A dostat se k vlastním opravdovým pocitům. Objevení pravé podstaty sebe přináší terapeutickou
i

změnu a větší citlivost k sobě i ostatním.
i

Příčiny hyperaktivity a přístup k ní může být nahlížen z mnoha směrů, na čem se však
většina autorů shoduje, je popis projevů hyperaktivního dítěte: Neklid, zlozvyky, špatná
koordinace, nesoustředěnost, přelétavost pozornosti, nedostatky ve smyslovém vnímání,

A

'33
Tamtéž, s. 1 73.

'34 OAKLANDER,V„ Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003, s.l7l.
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problémy V navazování a udržování vztahů a přetíženost velkým množstvím podnětů. Někdy

se jedná skutečně 0 diagnostikovanou hyperaktivitu, jindy takto reaguje jen dítě vystrašené,

rozzlobené či úzkostné. K hyperaktivním projevům přistupuje Gestalt terapie skrze klidnější

podněty (techniky) spojené se zvyšováním uvědomění pocitů, myšlenek představ i klidové

pozice vlastního těla. Hmat, pohyb a tělo jako takové jsou při práci s hyperáktivními dětmi

velmi důležité. Tělesné uvědomění, tělesný kontakt a jeho plné prožití, tělesná cvičení i

. relaxace uvolňují. Zvědomování stavu uvolnění a klidu může být pro tyto děti zcela novým
_ zážitkem. Existuje však i přístup zcela opačný, o němž se zde již hovořilo a který je založený
.

na Gestalt teorii o polaritách. Ve druhé variantě přístupu, například tehdy, když se zklidnění
7,

skutečně nedaří, lze hyperaktivní chování podporovat, povzbuzovat a zvýrazňovat, někdy též
a

zrcadlit, ale vše za stálého Zvědomování toho, co se děje. Se zvýrazněním a vyhrocením jedné
i'

polarity chování seimusí nutně záhy objevit její protiklad (mluv více, hádej se více, zvýrazní,
s co dělají tvoje ruce, nohy - objeví sepotřeba klidu, zastavení, dohody).i

Hyperaktivní děti potřebují hranice, ale mohou se podílet na jejich utváření a nesou za

ně plnou odpovědnost ( Tatínek od D. popisoval, že se' jednou D. po ránu velmi loudal

svypravováním do školy. Zeptal se ho, kolík potřebuje času. D., že bude hotov za pět minut.
Gk," povídá otec. *pět minut odcházíme, děj se co děl“. Když bvlD. ještě po pětímínutách'

v
pyžama, vyrazil s ním ku škole v pyžama... nakonec došli jen před dům, ale účinek to

rozhodně mělo.) I děti mohou nést odpovědnost za své rozhodnutí. A dospělí jim ji často

zhodujeme, tvoříme je, říkáme je nahlas, stvrzujeme svým podpisem a můžeme se na ně

o volávat či je přehodnocovat (jak se ve skupině dělo). Oaklanderovám zdůrazňuje význam
: zhodování a vybírání si, děti potřebují zakusit možnost Volby a vlastní kompetence.
'. yperaktivní děti potřebují především dostat příležitost uplatňovat svoji vůli a rozhodování
zitivním způsobem. K rozhodování je nutné sebeuvědomění; člověk musí myslet a vnímat
é pocity, aby se dokázal rozhodnout. Přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí se člověk

= í.“ Oaklander (2003, s.188) Posílením kompetencí zvyšujeme též sebevědomí dítěte a jeho

bedůvěru, čemuž bychom se rádi věnovali V posledním tématu této kapitoly.

Sebepojetí a sebehodnocenídítěte se vytváří V průběhu života, nikdo z nás se nerodí
egativními pocity vůči sobě. Většina dětí přicházejících do poradenského systému nemá
tsokou sebeúctu a hodnotí se spíše nízko (ač se snaží vypadat suverénně). Introjekty rodičů

ý OAKLANDERN., Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2003, 5.188.
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(a je jisté, že mnohé z nich skutečně potřebujeme k životu) jsou někdy zbytečné a oddělují
děti od jejich vlastního vnímání a prožívání sebe sama. Skrze zvýšené uvědomění se děti

' mohou dostat do kontaktu sami se sebou (jo, jsem tlustej a je to takový a takový), se svým

tělem í pocity. Změna přichází paradoxně ne tehdy, pokud jsme k ní nuceni či ji žádáme od
okolí, ale tehdy, když se stáváme sami sebou (ja, je to tak, jsem tlustej, a taky jsem chytrej, to

n:

obojíjsem já).

i IV.4.3 Shrnutí
i

Gestalt terapie nabízí širokou škálu technik, metod a přístupů, dobře použitelných i při
._

skupinové práci s dětmi. Skupinová sezení mají svou strukturu, ale stále respektují možnost
:objevení

se výrazné figury na pozadí. Terapeut by měl akcentovat více potřeby dětí než své
vlastní. Gestaltově orientovaná skupina pracuje autentický, ted' a tady a i terapeut je aktivním

' astníkem dění. V průběhu je stále zvyšováno emocionální, kognitivní i tělesné uvědomění
ju

. tníků a terapeut jim jde V tomto ohledu příkladem. Každý z účastníků, přestože se jedná o

ti, nese zodpovědnost za své chování. Gestalt terapie sleduje různé kontaktní styly dětí a
ruchy kontaktního cyklu a pomáhá jim nacházet alternativy k nefunkčnímu chování a
Š' ání. Ivľcj-'častěji se objevují projekce, deflexe, IŮÍÍŠÚHČAČ, konñuence a izolace. Skupinová
i,

pie inspirovaná Gestaltem je plná proj ektivních technik, hojně pracuje s tělem, polaritami
io

a ítanými emocemi. Experimenty lze připravovat dopředu nebo jimi pružně reagovat na
i'

- ou situaci. Dorrmíváme se, že Gestalt
'

terapii lze používat i u dětí hyperaktivních,

sivních a impulsivních. Těmto dětem může být Gestalt užitečný zejména ve zvyšování
:nemění toho, co dělají a jakým způsobem to dělají.

Z hlediska procesového lze nahlédnout ftmgovám' skupiny jako proces
umání podpory. Pracuje se s tím, kde nalézat sebepodporu, kdy a jak si efektivně říci o

.u druhých a také se lidé ve skupině učí reagovat na potřeby druhých a podporu
i

ovat.

l

Z pohledu jednotlivých fází se zpočátku buduje společný prostor, staví se hranice

io pravidel a tím se též připravuje místo pro vzájemnou důvěru. V důvěmém prostředí

docházet ke zvyšování uvědomění a prohlubování kontaktu, nejdříve V individuálním

jckém vztahu dítě - terapeut a poté
i vzájemně mezi klienty. Terapeut je ve skupině proto,

áěti
v určitém momentě zastavil, umožnil prožití kontaktu a zpomalil postkontakt, což

zejména vytěžit situaci, aby si dítě odneslo nějaké poznání, uvědomění i do svého
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'běžného života mimo skupinu. K jednotlivým kontaktům pak dochází po spirále, objevují se
znovu a znovu na stále vyšší úrovni, s větší důvěrou a prohloubenějším uvědoměním.

Na podobné spirále se pohybují i fáze skupinového procesu a s nimi spojená témata.
Jedno téma dle teorie pole vystoupí vždy jako figura do popředí, ale řada z nich (např.

počáteční pravidla a skupinová pospolitost) zůstávají probíhajíce na pozadí, aby se mohla
zviditelnit V případě potřeby.

IV.5 Závěr praktické části

V praktické části jsme viděli užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko-

_
psychologickém poradenství. Setkali jsme se s příklady z individuální a skupinové
poradenské terapie. V dílčích závěrech 'bylo shmuto, jaké postupy byly použity a jak u
jednotlivých klientů fungovaly či nikoliv a také, jak se vyvíjel jejich terapeutický proces.

Celým praktickým oddílem se vinou techniky zvyšování uvědomění (tělesného,
i emocionálního, smyslového i kognitivního), autenticita a důraz na prožívání tady a teď bez
„balastu“ minulého. Viděli jsme, že některým klientům nedělá uvědomění potíže, ale také, že

i

pro jiné z nich je zejména tělesné uvědomění obtížným úkolem. Přesto je zvyšování
'uvědomění funkční u každého z nich.

Zaznamenali jsme otázky odpovědnosti za vlastní chování, kterou Gestalt ponechává
'plně klientovi. Klient spolu s terapeutem tvoří pravidla i kontrakt a usiluje o jeho dodržení.
V tomto ohledu lze registrovat rozdíly mezi motivovaným klientem a klientem, jehož
.docházku iniciovala hlavně rodina a škola. Pozorovali jsme, že V pedagogicko -'psychologickém poradenství je nutné brát ohled na všechny zúčastněné strany, angažovat je a
1;» edat kompromis.

Víme, že metody Gestalt terapie mohou někomu vyhovovat více, někomu méně, ale
:zhodně jsou jejich prvky využitelné při práci s dětmi a adolescenty v pedagogicko -i ychologické poradně. Měli jsme možnost sledovat poradensko - terapeutický proces v praxi

5

v následující zastřešující kapitole toho využijeme.
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V. Teorie vývoje terapeutického procesu z gestaltistickéhohlediska, vývoj terapeutické
práce v čase

Jak již bylo mnohokrát popsáno, využívá Gestalt terapie zejména přítomného

okamžiku, gestaltově orientovaný terapeut setrvává teď a tady a pracuje s aktuálně se

objevující Íigurou, to však neznamená, že tento druh terapie je jen poskládanou mozaikou
g'

záblesků figur. Gestalt terapii lze stejně jako proces poradenský nahlédnout z hlediska
i

procesu, který se odehrává v poli mezi psychoterapeutem a jeho klientem. Gestaltistická

„řeka“ sice teče sama, ale není to jen pouhé unášení proudem.
Samotný terapeutický proces je velmi silně ovlivněn časovými možnostmi, typem

terapie, okolnostmi, motivací klienta a jeho konkrétní zakázkou. Vztaženo k poradenství,

může být motivace obtíží, pokud je péče iniciována rodinou nebo školou bez přímého zájmu

klienta, z hlediska času je poradna omezena svou kapacitou, častou přetížeností a legislativou,
i

která dovoluje půlroční systematickou péči. Z hlediska zakázky je často kontrakt zpočátku

formulován směrem ke škole např. lépe prospívat, nepropadnout, naučit se učit a pomalu se

proměňuje a posouvá směrem k osobnosti klienta - jak zvládat úzkost, zmobilizovat vůli oken
' školní přípravě, jak se necítit osamělý, jak si více věřit, jak navázat / prohloubit vztahy

s vrstevníky, jak vycházet s rodinou a jejími nároky (viz Františkova kasuistika).

Jennifer Mackewnm, britská psychoterapeutka i teoretička, nahlíží Gestalt poradenství

a terapii hned z pěti úhlů. Mluví o terapii i poradenství jako o procesu zkoumání podpory,

nahlíží je skrze postupné fáze. Píše, že terapie a poradenství kopírují interaktivní kontaktní

p
cyklus a zároveň jsou hologramem léčebných úkonů. A V neposlední řadě popisuje současnou

integrující Gestalt terapii jako víceohniskový komplexní systém, vycházející z teorie pole.

a Pojďme se nyní připojit k jejímu náhledu, stručně jej zrekapitulovat a vztáhnout jej
'v k pedagogicko - psychologickému poradenství, abychom touto teorií završili příklady použité

,a demonstrované V praktické části.
u

Pokusme se nyní zastřešit poznatky z teoretické části věnované poradenskému

procesu, informace o principech Gestalt terapie a praktické poradenské kasuistiky souhrnným
.vhledem a nahlédněme poradenskou terapii procesově.

mMACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004, s. 209-
18.
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Poradenství a psychoterapiejako proces zkoumání podpory.
Poradenství a psychoterapii lze nahlédnout jako “zkoumání způsobů, jimiž klient

podporuje sám sebe, a hledat a rozvíjet efektivnější metody podpory. Někteří Gestalt vnímají
rozvoj podpůrných systémů jako pohyb od nevědomé závislosti na podpoře vnějšího
prostředí k vědomé vzájemné závislosti, obsahující mnoho možností volby, a k účinné
sebepodpoře“ (MACKEWN 2004, s. 210).

Proces práce s tématem podpory V sobě však nese nejen proces zrání, duševního
' dospívání a cesty směrem k efektivnímu podporování sám sebe v běžném životě i krizových
okamžicích, ale zároveň umění o podporu požádat. Navázání vztahu a žádost o podporu a její

~ následné přijetí nemusí být nutně regresivním chováním, pro mnoho klientů je to zcela nový
zážitek důvěry a požádat o pomoc a podporu druhého pro ně může být nesmírně obtížné (ať
iv
individuální terapii či ve skupině). Klient se V psychoterapii učí užívat vlastních sil, ale také

i

odhadnout jejich hranice a efektivně vyhledat oporu u druhých, nacházet nové způsoby, jak si
o 0 pomoc říkat svému okolí. Klient si v kontaktu s terapeutem získává podporu a následně si

odnáší tuto dovednost do praktického života. Sebepodpora a podpora zvenčí jdou spolu ruku
.v
ruce a jejich vyvážený poměr je cílem úspěšné poradenské i klinické psychoterapie.

V pedagogicko - psychologickém poradenství lze tento typ terapie dobře využívat
ed v několika případech. Například tehdy, pokud klient, často zejména student střední

°. oly, přichází s nejistou zakázkou nebo je jeho zakázka spíše zástupná, příliš obecná nebo

'asná, určená k prvotnímu kontaktu a klient podvědomě čeká na vhodnou příležitost, kdy
A alí nějaké hlubší, nitemější trápení. Zpočátku je tedy možné zkoumat zdroje podpory a
A

statné figury, zakázky, se dříve nebo později objeví.
V

Zkoumání vněj ší podpory a sebepodpory se využívá také při práci s dětskou skupinou,
' i hledají vlastní zdroje a to nejen teoreticky, ale interaktivně a prakticky se učí o podporu
žádat terapeuta i vrstevníky takovým způsobem, který je pro okolí přijatelný a má šanci na
u ch. V dětské skupině se často přeuěují vzorce maladaptivního chování - žalování,
řiměřený pláč, agresivita, zlobení, kdy dítě chce získat pozornost, lásku a péči druhých.
u.

hráněném prostředí má možnost udělat to jinak, absolvovat korektivní zkušenost a odnést
j' do praktického života. Ve skupině se učí i tomu, jak podporu poskytovat druhým. Cílem
íiny je podpora zdravého sebevědomí dětí, jeho upevňování, uvědomění si vlastních kvalit
žností, které je u těchto dětí oslabeno. Se zdravějším a silnějším sebevědomím nastupuje

í Sebepodpora a paradoxně také lepší schopnost o podporu požádat příbuzné, učitele a
vníky.
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Podobných principů využívá i skupina rodičovská, vedená dvěma terapeuty, která je

však formulována jako svépomocná skupina rodičů, kteří přivádí své děti do dětské skupiny,

aby si V paralelním čase vyměňovali své zkušenosti. Tato definice rodiče příliš neohrožuje,

zní podobně jako „burza rad“, jak zacházet s problémovým dítětem, a proto jsou ochotni na

této úrovni spolupracovat. Ve skutečnosti se však vždy skupina stává polem, které má svou

dynamiku, a kde je možné žádat o podporu zvenčí a zároveň se ujistit, že nejsou V podobné

situaci sami, že potíž nevznikla jen vinou jejich selhání. Uvědomují si, že i jiní rodiče řeší

podobné problémy. Některým z nich tento způsob podpory zvenčí postačuje, postupně si

prozkoumají i zdroje své posílené sebepodpory, jiní se rozhodnou pro hlubší, náročnější péči a

vyhledají individuální nebo rodinnou terapii.

Hledání zdrojů podpory nemusí být nutně chápáno jako povrchnější než tradiční

„hluboká“ psychoterapie. Je to jen jeden ze způsobů nahlížení poradenského procesu.

; Umožňuje pracovat s klientem i pod časovým omezenímm a jít pouze tak hluboko, jak je pro

klienta v tuto chvíli a na tomto místě (tedy V poradenském zařízení) možné a bezpečné.

Poradenství jako interaktivní kontaktní cyklus

Dalším způsobem, jímž můžeme nahlížet terapeutický a poradenský proces, je

i sledování vývoje pomocí modelu interaktivního kontaktního cyklu, který již byl popsán dříve

(v kapitole Regulace vztahu já - okolí, kontaktní cyklus).
Kontaktní cyklus formování pole,

t, utváření figury a její zpracování a vyhasínání nelze totiž aplikovat pouze na jednotlivé

kontaktní situace, ale také na celý poradenský proces. Mackewn“ vztáhla stádia kontaktního

.cyklu k fázím poradenství a terapie, tak jak jsme se jimi zabývali při popisu poradenského

, procesu v úvodních kapitolách této práce. Připomeňme jen, že fází kontaktního cyklu je sedm:

Vnímání - uvědomění - mobilizace - akce - kontakt-
integrace - stažení.

Vnímání považuje Mackewn za předporadenskou fázi (fenonomenologické vnímání
toho,

co se děje, něco klient vidí, cítí, slýchá...).

Uvědomění se vztahuje k úvodní fázi, kdy si člověk začne uvědomovat jistý

'skomfort, nesoulad mezi svými potřebami a realitou (student. neprospívá a chtěl by po
_- 'ední pokračovat na vysokou školu; rodič chce, aby dítě pohodově prospívalo a chodilo do

i 7 Jak již bylo dříve poznamenáno, současně platná vyhláška upravující péčí v pedagogicko- psychologických
,radnách doporučuje péči v rozsahu do šesti měsíců trvání.
5' MACKEWN,J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapíí. Praha: Portál, 2004, s.

ll.
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školy rádo a ono pláče nebo má záchvaty vzteku; chlapec se střetává s paní učitelkou, která si

stěžuje rodičům, a chce mít klid a hrát dál pravidelně fotbal apod.).

Dalším krokem je mobilizace energie, v poradenství je to fáze, kdy se věci dají do

pohybu (rodič se začne zajímat o možnosti řešení, kontaktuje poradnu, zavede dítě na
; vyšetření).

'Poté nastupuje akce, která často předjímá a zahrnuje fázi lmpassu, střední fáze (kdy

rodič hovoří s psychologem, sám si již neví rady a žádá pomoc; dítě ví, že už se chce chovat
:i

jinak, ale vůbec netuší, jak na to; student popsal své obtíže a chce od psychologa obecnou
i

radu). Impass, situace slepé uličky, nastává ve střední fázi, když je rodič konfrontován s tím,
~

že dítě si nelze v poradně „nechat opravit“, obecné a vždy platné rady neexistují, a že
u

poradenský psycholog může být nápomocen při řešení situace, ale nepřebere na sebe cizí
i

zodpovědnost.
i

V tuto chvíli může nastat pozdní fáze, plný kontakt a vyřešení Impassu ( klient začne

.hledat možnosti změny u sebe, zkouší za psychologovy podpory nové způsoby řešení a

náhledu, rodič nahlíží' svůj způsob výchovy a spolupráce se školou, dítě se pokusí

*nepodlehnout vzteku, ale odolat provokaci spolužáků, student uzná, že vlastnosti, které

„přisuzoval druhým a za něž je odsuzoval, má i on sám).
>

i

Šestou fází je postkontakt, integrace a asimilace dosaženého kontaktu, zhodnocení
,nového uvědomění v praxi (student se přestane striktně vyhýbat spolužákům, protože s nimi

má něco společného; rodič zforrnuluje doma jasná pravidla a hranice, jakýsi psaný domácířád
a učí dítě V rámci těchto limitů fungovat; žák pochopí, že pravidla jsou daná a že má
::svobodně

na výběr - splní-li si své povinnosti, jde na fotbal ihned, neplní-li si úkoly,
in. leduje jasný trest, je-li vše v pořádku, skýtá to mnoho výhod; dítě začne používat jiné

ůsoby na přitáhnutí pozornosti než pláč či zlobení, například je úspěšné V určitém kroužku).
i
této fázi se začíná proces evaluovat, řeší se otázky, jak se to stalo, že se pole změnilo, aby

a' mohl celý proces uzavřít.

p

i

Poslední fází je konečná fáze, ukončení, stažení se, odpočívání, což V poradenství
in.

ená bud” ukončení spolupráce nebo překontraktování a zaměření se na jiné téma, či

,zsunutí se po spirále řešení obtíží o úroveň výše. Ukončování by měla být věnována
istatečná pozornost, aby byl proces kompletní a gestalt, tvar dokonale uzavřen, v praxi však

to narážíme na fakt, že při odeznění potíží klient či klientská rodina přestává do poradny
in házet ( často se zprvu omlouvá a pak zcela. zmizí z kontaktu). Nezbývá než doufat, že

*dokončení procesu dochází samovolně i bez asistence odborníka.
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Tak jako V dílčích kontaktních cyklech dochází k poruchám kontaktního cyklu,

poruchám kontaktu či ke kontaktním stylům, kde má klient opakované potíže s projitím

některé fáze (projekce, introjekce, konñuence, retroflexe, deflexe, desezitivace, egotismus

apod.viz kapitola Regulace vztahu já - okolí, kontaktní cyklus), stejně tak lze mít specifické

obtíže V jednotlivých fázích celého poradenského procesu: potíže ve vnímání (rodič chování

dítěte nevidí), uvědomění si problému (rodič vidí, že jeho syn bije ostatní děti, ale nevnímá to

jako problém), neschopnost zmobilizovat energii k akci (nemá čas navštívit poradnu), nebo

nahromadění energie, ale málo odvahy k vykročení směrem k řešení (má všechny kontakty,

stále oddaluje do poradny zavolat nebo se opakovaně z vyšetření omlouvá), potíže

s navazováním kontaktu (mlží , bagatelizuje, mluví o jiných potížích, nabízí náhradní

zástupný problém). Pokud je kontakt úspěšně navázán, dojde k uvědomění i akci, tak může

nastat komplikace při integraci poznaného a ukončování, zejména tehdy, kdy je spolupráce

ukončena předčasně. V lepším případě dojde k asimilaci samovolně, V opačném případě se

rodina často vrací opakovaně do péče podobných zařízení se shodnou zakázkou.

V pedagogicko -
psychologickém poradenství se nám nabízejí dva úhly pohledu na

- vývoj kontaktního cyklu. Při spolupráci s rodiči se první tři fáze často dějí mimo, sám musí
u.

projít fázi vnímání, uvědomění, a až když zmobilizuje energii, tak přichází do poradny.
i

Pravdou je, že i řada rodičů přichází z doporučení a iniciativy školy, pokud by se ovšem
v

skutečně chtěli vyhnout kontaktu s poradnou, nikdo není schopen je k návštěvě přimět
; (mohou odmítat, vymluvit se, změnit školu).

i

S dítětem, studentem, který potřebu sám nemá, často ji nevnímá, je do kontaktu
„

spsychologem přiveden a někdy až dotlačen vnějšími okolnostmi (nátlak rodiny, školy)

procházíme celým procesem společně, tento fakt lze považovat za speciñkum dětského
poradenství

a je ho třeba mít na paměti a klást zvýšený důraz na motivaci dětských a
-adolescentních klientů, více jim pomáhat s dosažením uvědomění. Dosažení uvědomění a
touhy po změně je základním cílem práce s dětmi. Zatímco při práci s dospělými je
uvědomění počátečním stádiem, u dětí je často cílem dlouhodobé práce a samotný vznik
ltvědomění (a tím i potřeby změny) velkým vítězstvím.
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Poradenská terapie jako tři základní fáze
Poradenskou terapie lze pojmout také jako tři vzájemně se překrývající základní fáze ~

úvodní, střední a závěrečná. Tento pohled nejvíce kopíruje popis poradenského procesu jak je
vymezen V první kapitole této práce.

Dle Shubam přináší každá z těchto fází svůj specifický úkol. Úvodní fáze je zaměřená
na diagnostiku, stanovení klientových cílů, zkoumání a vytváření důvěry, rozvoj uvědomění a
kontaktních dovedností a práci na hranici kontaktu mezi klientem a poradcem / terapeutem.
Toto období zahrnuje první setkání, zkoumání klientova kontextu a kulturního zázemí,
základní diagnostiku, vytváření kontraktu, vedení počátečního dialogu. V klasickém pojetí
poradenství se tato část procesu nejvíce shoduje s jednorázovým poradenstvím V podmínkách
pedagogicko - psychologické poradny, kdy se spolupráce ale dále nerozvíjí a jedná se o
jednorázový akt zejména diagnostické či konzultační povahy, který je završen seznámením
s výsledkyvyšetření, prognózou, písemnou zprávou a doporučeními pro další postup.

Pouze v případě, že se klient či klientská rodina rozhodnou pro dlouhodobější
5

spolupráci, lze vidět paralelu mezi dalšími dvěma fázemi dle Shuba. Střední fáze se soustředí
A

na nalezení ambivalence, životních témat, prohloubení sebeuvědomění, rozplétání fixovaných
i

zastaralých vzorců chování, postojů, zkoumání projekcí, introjektů, polarit a opětovné
získávání odmítaných částí sebe sama. Tato část se zdá nejvíce pracovní, instrumentální.

i

Zkoumají se kontaktní mechanismy, experimentuje se, pracuje se s tělesným uvědoměním,
s energií, s odporem, do popředí vystupují minulé souvislosti, pozadí klientova života.

Závěrečná fáze se týká ukončování, rozvíjení sebepodpory, zkoumá vztah mezi
i

terapeutem /poradcem a klientem, integruje introjekty, završuje, uhlazuje a plynule uzavírá
celek vzájemné spolupráce.

u

i

Tyto dvě fáze tedy odpovídají tomu, co bylo již dříve popsáno jako dlouhodobější
poradenská spolupráce. Narozdíl od Shuba je však V popisu dětského pedagogicko -psychologického poradenství (v individuální i skupinové formě) kladen vyšší důraz na
integraci terapeutických změn do běžného života klienta a opětovné zatížení ozdravených
funkcí. V dětském poradenství se vyžaduje spolupráce s klientovým okolím, a pokud si to
ituace vyžádá, i úprava objektivních podmínek (volba typu školy či třídy, doučování,
dividuální vzdělávací plán apod.). Je zde tudíž nutná vyšší míra direktivních opatření,
t» zvolnější začleňování do reality s možností dílčích úlev a postupného zatěžování.

~SHUB, 1992 in: MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha:
ortál, 2004, s. 21 l.
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Poradenství a psychoterapiejako hologram léčebných úkolů

Holografický model vytvořil Kepnerm pro práci s oběťmi sexuálního zneužívání a

hodí se proto pro klienty s křehkým procesem sebeuvědoměním, u nichž je třeba nejdříve

klást důraz na podporu a zpevnění jáských funkcí, aby bylo možné následně pracovat na

emocionálně náročnějších tématech. Kepner popisuje seberozvoj jako spirálovitý proces ve

čtyřech fázích terapie: 1)fáze podpory, 2)fáze jáských funkcí, 3)fáze nápravy, přetvoření a

zármutku a 4) fázi opětné konsolidace. O spirále hovoří Kepner proto, že jedna z fází je vždy

v popředí a je na ní kladen důraz, ostatní přitom Však běží na pozadí. Platí to například pro

podporu, která je důležitá v začátku terapie, poté ustupuje dalším úkolům, ale průběžně je jí
stále věnována pozornost. Zdá se, že tento model terapeutického působení je vhodnější spíše

pro klinickou praxi a zřejmě tu bude i obvyklej ší, v poradenství se jím lze inspirovat pro práci

s jemnými, velmi citlivými a nejistými
klienty (jak lze zaznamenat ve Františkově kasuistice)

či s klienty, kde hrozí zvýšené riziko sebepoškození či sebevraždy.

Zároveň je však možné zcela přijmout spirálovitý model, kdy jeden terapeutický úkol

stojí V popředí jako dominantní figura, avšak další kontinuálně probíhají další na pozadí

_

hlavního tématu. (Např. ve Františkově případě to bylo počáteční formování důvěry k
i

terapeutovi, které bylo překryto dalšími tématy, ale stále běželo na pozadí, aby se čas od času
~ znovu stalo figurou, ale již na vyšší úrovni spirály - což by též odpovídalo výkladu modelu

_

následujícího).

Terapie a poradenství jako víceohniskový komplexní systém, vycházejícíz teorie
pole

Tento model se nezabývá pouze jednotlivými fázemi a úkoly terapie a 'poradenství
,v lineárním, postupném významu, nýbrž o nich hovoří jako o složitém interaktivním,

irálovitém, opakujícím se a vratném procesu. Podobně jako náhled předchozí vychází

teorie pole a principu, kdy v poli je přítorrmo mnoho faktorů a jeden z nich se dočasně
sestává do centra zájmu a tomu odpovídá i průběh terapie, nicméně ostatní aspekty jsou stále
řítomny ,a na jisté úrovni se s.nimi stále pracuje. V Gestalt poradenství a psychoterapii se

o tyto základní prvky: pozornost věnovaná začátku - průzkum holistického pole -
,zvoj dialogického vztahu - sledování procesu a diagnostický pohled - zkoumání

uvědomění

i KEPNER, 1995 in: MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha:
'ą ál, 2004, s. 212.
* MACKEWN, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii, Praha: Portál, 2004, s.
2.
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a kontaktu - propojování tvůrčího a experimentálního přístupu - práce s tělem, energií,

odporem a Impassem - zkoumání podpory a uzemnění ~ udávání směru společné práce,

bezprostřednost a spontánnost. Již v tomto výčtu lze spatřovat určitou vývojovou řadu

inspirovanou předchozími modely, zároveň je kladen důraz na výklad procesu coby složitého

adaptivního systému. Neprobíhá tedy striktně lineárně po fázích, nýbrž spíše ve spirále,

různým tématům je věnována pozornost opakovaně, avšak vždy na nových a nových

úrovních. V tomto pojetí je tedy základním mottem komplexnost a multidimenzionalita.
u

Z hlediska tohoto pohledu lze dobře nahlédnout obě individuální kasuistiky i práci s dětskou

skupinou.

Schopnost nahlédnout poradensko -
terapeutický

proces skrze Větší množství různých

konceptů může být V mnohém velmi užitečné. Lze podle nich vlastní práci lépe evaluovat,

sledovat vývoj, diagnostikovat, zda je V některé fázi obtíž, posoudit, zda byla věnována

dostatečná pozornost každému období (zejména pak úvodu a ukončování, na něž se

zapomíná). Na základě znalosti teorií vývoje procesu lze předvídat logickou návaznost
i

jednotlivých fází a očekávat směr, jakým se poradenská terapie ubírá.

Sledovali jsme pět modelů výkladu od nejjednoduššího po nejkomplexnější, které lze

rovnocenné použít. Tyto koncepty stejně jako celá Gestalt terapie se vyznačují mnoha '

paradoxy- na jedne' straně jsou jednoduché a
vycházejí z několika základních pojmenování a

tezí, na druhé straně jsou složité svým odmítáním redukcionismu a snahou postihnout

komplexní holistickou podstatu problematiky.
'
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VI. Diskuse

V této závěrečné části rigorózní práce bychom rádi vznesli několik poznámek, otázek

a pochybností, které nás k celému tématu průběžně napadaly. Lze je rozdělit na dvě skupiny.
První se týkají spíše formálního zpochybnění toho, zda psychoterapie do pedagogicko -

psychologické poradny vůbec patří, druhá upozorňuje na hlubší riziko konfliktu rolí, do

kterého se poradenský pracovník dostává, pokud mísí roli diagnostika a psychoterapeuta.

Někteří kolegové mohou namítnout, že psychoterapie do pedagogicko -

psychologického poradenství nepatří, že se můžeme inspirovat z terapie některými obecnými

principy, ale k delší psychoterapeutické práci jsou určena jiná zařízení, ať již má na mysli

klinická pracoviště, centra pro rodinu či střediska výchovné péče pro systematickou

psychoterapii dětí s poruchami chování. Tento argument je podpořen i faktem, že čas a
kapacita některých pedagogicko - psychologických poraden dlouhodobou práci s klienty a

jejich rodinami neumožňuje. Také legislativa není se svým šestiměsíčním limitem dlouhodobé
.A

spolupráci příliš nakloněna. Dalším, tento pohled podporujícím, tvrzením je, že vzdělání
= získané v oboru psychologie na vysoké škole k výkonu psychoterapie nepostačuie, je třeba

speciálního výcviku a také následné supervize, zejména v prvních obdobích terapeutova
A působení. Není naším úmyslem nyní tomuto názoru oponovat, oponenturou se snaží být celá

tato práce. Chceme
u

jen připomenout 'jedinečnost již navázaného vztahu mezi klientem a
i,

poradenským pracovníkem a také výhodu toho, že poradna je V pravidelném kontaktu se
i,

školou.

Připustíme -li již vykonávání poradenské dlouhodobější' terapie, nabízí se klasická

,medicínsko- terapeutická diskuse. Možná by v některých případech postačila farmakoterapie,
:vždyť i V našich kasuistikách bylo patrné, že. procesu napomohla. Včasná indikace léků by

yla možná rychlejší, ekonomičtější, levnější. Stejně tak u dětí s poruchami chování a ADHD,
'ení léčba Ritalinem nejefektivnější? Není to menší zlo než nechat dítě zažívat neustálé
křikování, neúspěch, nepřátelství? Někdy se psychoterapie, a to ani ta poradenská, bez
i:

aceutických přípravků neobejde. Nastavíme se zásadně proti jejich aplikaci, avšak

mníváme se, že je - li jejich aplikace nezbytná, pak je třeba doplňovat ji průběžným
edováním a psychoterapii.
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Poslední V pořadí je etická otázka konfliktu rolí. Možná se jedná 0 příliš velký konflikt
rolí? Možná by poradenský psycholog měl být hlavně dobrým diagnostikem, nárazníkovým
pracovníkem a odesílat klienty dále do specializovaných zařízení? V případě diagnostiky by
měl být psycholog nezávislým posuzovatelem objektivních dat, v případě poradenské terapie
otevřeným a přijímajícím průvodcem klienta. Jak vyřeší tento rozpor? Nabízí se řešení
v podobě předávání klientů, aby diagnostiku prováděl jiný pracovník než ten, který realizuje
následnou péči. Otázkou zůstává, zda je to V provozu pedagogicko. - psychologických
poraden reálně možné.

Další etické problémy může přinést množství zainteresovaných stran v procesu
poradenské terapie. Je třeba si vyjasnit, kdo je v terapii klientem - dítě, matka, otec,
sourozenci, prarodiče, rodina, žák, třída, škola, učitel? V jakém pořadí? Komu se smí
sdělovat jaké informace, za jakých podmínek a s čím souhlasem? Komu je poradenský
psycholog čím zavázán? Vyhláškou je omezen ve výkonu činností, svým nadřízeným
pracovními povinnostmi, kolegům loajalitou, státním institucím limity na počet žáků, které
smí integrovat, škole metodickým vedením, rodině pomocí a podporou. Jeho pozice opravdu
v mnohém není jednoduchá.

Některé otázky jsme se pokusili v rámci této práce objasnit, jiné zůstávají i nadále
otevřené. Cílem této stručné diskuse bylo pouze upozornit na nejednoznačnost problematiky a
možnosti dalšího posunu našeho tématu.
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VII. Závěr

Ve své rigorózní práci Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko -
psychologickém poradenství s důrazem na vývoj poradenského procesu jsem popsala

teorii poradenského procesu. Inspirovala jsem se českou poradenskou i klinicky

psychologickou literaturou a citovala jsem též zahraniční autory, kteří již do poradenství

plynule zahrnují i terapeutické postupy. Usilovala jsem o vytvoření obrazu Gestalt terapie

jako svébytného psychoterapeutického směru, který je užitečnou inspirací pro práci s dětmi a
adolescenty. Gestalt je tvořivý, osobitý styl práce i životního náhledu, který je mi velmi

blízký, a proto jsem se snažila ho využít jako téma pro svou rigorózní práci.

V teoretické části jste byli seznámeni s podmínkami a současnou platnou legislativou

V poradenství. Stali jste svědky autorčina pokusu o vyjasnění vztahů mezi psychoterapií a
poradenstvím. Jejich rozdíl spočívá zejména V pojetí aktivity klienta V poradenství a

pasivnějším chápáním pacienta V medicínské psychoterapií, V délce trvání vztahu psychologa

s klientem a V různých oblastech kompetence. Lékařské obory jsou navíc chápány jako

vědecké oproti poradenství, které je často bráno spíše jako edukativní sociální služba. Oba

obory však mohou zabývat podobnými objekty a používat stejné metody.

Samotný poradenský proces byl sledován po jednotlivých chronologicky řazených

fázích a autorka se pokusila zachytit podstatné zákonitosti a okolnosti každé z nich. Sledovala

klienta, jeho rodinu (event. i zástupce školy) od příchodu do pedagogicko É psychologické

poradny až po vřazení do systému individuální či skupinové poradenské terapie. Poradenství

bylo nahlédnuto z hlediska systémového přístupu a bylo zvýrazněno specifikum dětského

poradenství V tom, že musí postihovat minimálně tři „břehy poradenské řeky“. Nezahrnuje

tedy jen terapii jako takovou, ale musí umět pracovat i s klientovým okolím, s jeho rodinou a

školou.

V praktické části byly popsány principy Gestalt terapie, které byly považovány za
funkční při individuální i skupinové práci s dětmi, adolescenty i s jejich rodiči. Jsou jimi

' zejména autentický přístup teď a tady, který se podílí na vytvoření tvůrčí atmosféry a
- terapeutického vztahu, dále celkové zvyšování uvědomění (tělesného, emocionálního i

kognitivního), které stimuluje poznání vlastních potřeb a motivů. Význačným aspektem
i

Gestalt terapie je tendence k celistvosti a možnost
přijímání dříve odmítaných částí svého já

v nehodnotícím prostředí, kde nic není dobře nebo špatně, člověk není dobrý nebo špatný, je
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prostě takový jaký je. Akceptace sebe V celistvosti, svých emocí, těla a prožívání, může být

pro řadu dětí a dospívajících cestou ke zdravějšímu vývoji a lepším Vztahům s okolím. Také
otázka odpovědnosti, kterou Gestalt striktně nesnímá ani z rodičů ani z jejich dětí, může
kohokoli z nich podpořit V nalezení sebepodpory, vlastních zdrojů a sil. Uvědomění síly a
samostatnosti není pak využito pouze účelově pro jednu situaci, ale zůstává klientovi jako
budoucí a trvalý potenciál.

i

Praktická část je uzavřena novým zastřešujícím pohledem na poradensko -
terapeutický proces skrze několik modelů vývoje terapeutické práce V čase. Poradensko -
terapeutický proces je sledován ve své linearitě, po fázích, ale také jako spirálovitý holisticky
pojatý Vztah dvou lidí. Překonává se tím dílčí zjednodušující zájem o užívání jednotlivých
technik a přístupů. Celý Vývoj procesu poradenské terapie je tu V kontextu praktických
příkladů nahlédnut novým způsobem.

V závěrečné diskusi byly kladeny otázky, které se vynořily V průběhu psaní této práce,
brány V potaz námitky proti zařazování prvků psychoterapie do poradenství a zváženy
komplikace, které může přinášet konflikt rolí, do nichž se dostává poradenský psycholog,

pokud je diagnostikem i psychoterapeutem V jedné osobě.

Nesnažila jsem se prezentovat Gestalt terapii jako jediný správný, výlučně poradenský

a pro všechny klienty vhodný zázračný směr. Vím, že má svá omezení, ale zároveň V něm
vidím Velkou inspiraci osobní i pracovní.

V našem pedagogicko -l psychologickém poradenství převládá mnohdy diagnostická

praxe, ale já předpokládám Vzhledem k posunu V legislativě a vzdělávání poradenských
-N psychologů a Vzhledem k informacím ze zahraniční literatury, že i u nás bude čím dál více
podporováno další rozšiřování kompetencí poradenských psychologů. Budou stimulováni

i'

v hledání sobě přirozených psychoterapeutických Výcviků, aby mohli obohacovat svou práci a

A

osobnostně se rozvíjet. Klientovi pak budou terapii „šít na míru“ podle svých dovedností,
osobnosti klienta a povahy jeho problému. V tomto počínání Vidím smysl a perspektivu
poradenské práce a také já bych se ráda Vydala právě touto cestou.
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Příloha l.

l. Zápis ze skupinové terapie 3.3.2005

Přítomní: Renata, Veronika (terapeutky)

A. 3tř., B.5.tř., D. 3tř., M. 3tř., H.5.tř.

Úvodní setkání, představování, vizitky - kdo jsem (obrázek + jméno), seznamování, stanovení
pravidel. Hned na začátku proběhla banální hádka mezi A. a M. „můžeš - nemůžeš“, která
narušovala celou hodinu, protože se k ní hlavněM. celou dobu vracela a nechtěla ustoupit, A.

byla smířlivější. M. upoutávala pozornost všemi způsoby - hádka, pláč, výroky typu „jeden

neurotik V rodině stačí a to jsem já“, demonstrování toho, že ji rozčilujeme a ji pak bolí záda.
S. byl v první polovině klidnější, pak již obtížně zachovává] klid, D. upozaděný, říkal, jak
ho holky hádkou obtěžují.

'
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Příloha 2.

2. Zápis z dětské skupiny 10.3.2005

Přítomní: Verča, Hanka. (terapeutky)

A., M., H., D., š.

Chyběl B.

o Oprášení vizitek, úvodní teploměr, Hanka se představuje

o Sbírání lepíků, vyhrál š.

o Kreslení vlastního ostrova, jeho umístění do společného oceánu

o Nápad zahrát si Mrazíka - ale
nevyšel čas, připomenout příště

o Závěrečné relaxace O velkém žlutém balónu.

o Pokřik zůstává provizorní, nápady do příště," zatím „Čus bus autobus, Čau! ! ž“

o' Mohou si promyslet, co je třeba doplnit na ostrov... můžeme se k němu vrátit.
Atmosféra byla poklidná bez konfliktů, byla vzpomenuta minulá hádka, ale už

nepokračovala. Při ukládání na relaxaci to trvalo nejdéle Š., ale postupně se zklidnil. A.

málem usnula.
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Příloha 3.

3. Zápis z dětské skupiny 17.3.2005

Přítomní: Renata , Veronika

M., D., H., A., nový člen K.

o představení, přivítání K. ve skupince, každý o sobě něco říká. H.: „Jsem tlustý. A taky

jsem dost chytrý.“ M.: „Tak tě tu vítám, doufám, že nejsi neurotik“ (mluvíme o tom,

co si pod tím představuje), K.podepsal pravidla.

o Pozdrav, teploměr nálady
i

o Papírová válka. Problém dodržet pravidla a nehodit po ukončení hry. Vyhrály holky,

ale bylo to těsné. 24:27, trvání 2 minuty, sčítali koule samostatně a bez podváděníz

o Hra mrazík na přání z minula
i

o Čím bych chtěl být, kdybych nebyl člověkem a proč?3 Děti mluví o tom, jaké to je.

Zvíře: R. koněm je silný a přáteli se s lidmi.

V. kočkou, byla by líná a nechala se drbat za ušima.

M. psem. Renča: „Protože štěká?“ „Ne, protože je přátelský“
4

D. želvou. R.:“Protože žije dlouho?“ D. neví.
i

H. orlem, díval by se na lidi z výšky.

A. kočkou , je hezká a roztomilá.
K. kánětem, koukal by na celý svět.

Nábytek: H. počítačem - monitorem by sledoval vše a hodně by se toho

naučil.

A. - myší, hladili by mě, nebo postelí pořád bych ležela, držela
bych se za nohy a za ruce.
D. -tabulí ~ V první třídě jsme na ní kreslili obrázky, šimralo by

mě to. R. :“ale tabule se občas i maže.“ „Nechtěl bych být smazanou
tabulí.“

'POLARITY
- mluví se o tom, jaké je být tlustý, to má negativní rozměr, ale pak přichází i pozitivní vlastnost.

2 PředánaZODPOVĚDNOST, zklidnili se.
3Podpora PROJEKCÍ, aby se dozvěděli více informací 0 sobě. A mluví o tom, jaké to je.4 Toto byla interpretace a M. ji neautorizovala, nepracuje se s ní.
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M. - myší, bezdrátovou, optickou, nemusím pořád jezdit na
kolečkách. V.:“Je pro 'tebe důležité být bez drátů, svobodná?“5

M. horlivě kývá, svobodaje pro mě důležitá.
K. televizí-mohl bych se koukat. R:“A co vypnutá?“ „Zapnutou
televizí.“ A jaké bys měl programy? „Hlavně pána prstenů“

o H. se rozbrečeló, když se holky znovu hádaly, že se celý týden těší a pak takhle
ztrácíme čas. M. k němu - přiblížila se mu, ze středu kruhu povídá něžně: „tak už

nebreč, my už se nebudem hádat“ pak razantně se zvednutými prsty: „já přísahám, že
už se nebudu hádat.“ H. se uklidnil.

o Relaxace s delfíny7.

o Pozdrav. Renča poselství, že bychom se příště už nemuseli dohadovat. „Pro H.“ V.

dodává : „Pro všechny.“ Další schůzka za 14 dní.

5
Vrácená PROJEKCE, autorizována, pracuje se s ní.6 H. projevil svou lítost, je s ní v kontaktu; M. mu projevuje péči, mluvíme o tom, jake' je přiznat si svou emocí,

« jaké je pečovat o druhého.
PRACE S TELEM, postupné uvolňování jednotlivých částí, relaxace s imaginací o plavbě mezi delfíny.

123



Příloha 4.

4. Dětská skupina 31.3.2005 14:00 - 15:06 (přetáhli isme)

Přítomní: všichni+V+R,omluven Š.,že se zlepšil, a že již nebudou chodit z pracovních
důvodů.

Na začátku M. chybí, děti si toho všimli „dnes nebude hádání“, H. reaguje na hluk,

kouká z okna - „ááá, hádačka číslo dvě přišla“
M. přišla pozdě -ihned strhla pozornost „čus, bus, autobus, čus, jdu pozdě, protože mi
ujel autobus, ostatní jsou pobaveni“chce od H. červený polštář, začíná konflikt, brzo
utnuto. Říká H., že minule před její mámou řekl, že na skupině řekla, že ségra je žába,

a že z toho měla doma problémy“, připomínáme si a diskutujeme pravidlo zachování
tajemstvíg

Úvodní kolečko (diskuse do 14:35) - pozdrav.Nálada na teploměru - všichni většinou špatnou - D., že dostal dvojku chování do
žákovský, - divíme se, jak je to možné, V. je zvědavá a vyzve ho , aby ji přinesl. Má

tam poznámku , že zapomněl úkol, trest, a nedojde-li k výraznému zlepšení, pan učitel

navrhne dvojku z chování. Ostatní se přidali se svými zkušenosti podobného rázu - B.,
že má též návrh, H., že měl řiditelskou důtku V pololetí. Jsou z toho rozmrzelí, že je to
nepříjemný pocit.

A. má špatnou náladu, protože se pohádala s kamarádkou, ale víc o tom nechce mluvit,
neví, kde začít.

M. pokračuje v podobném duchu zahlcuje detaily, ale postupně se vynořuje figura
vztahů s vrstevníky, na kterou řada dětí rezonujeg. .. M. si stěžuje, že jí dvě spolužačky
již devět let („to se znáte z porodnice - V. odlehčuje) přetahují kamarádky, když se
s někým chce sblížit, tak ho proti ní ovlivní a odtáhnou.
A není někdo, s kým by se mohli kamarádit ony i M. , jo jedna taková je, ta si to u mě

vydupala... Takže to, že se kamarádi s nimi není nutně, že se nesmí kamarádit

8 celou hodinu se opakuje můj pocit, že M. má dobré postřehy, nápady i dává pěkné zpětné vazby, ale sama jesvými slovy zcela nedotčena, jakoby slova klouzala po povrchu... stále přemýšlím, čím se ji dotknout...
vyvolává okřikování Dohaduje se Staví před sebe zeď křiku, hádavosti, nápadů a pozornosti jak ji
potkat doopravdy ?

9 Spontánně se vytvořila FIGURA NA původně nerozlišeném POZADÍ, věnujeme se jí, přestože původní plán
byl odlišný.
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s tebou? Ne tahle ne, ale pak mám jednu, Terezu, už jsem ti 0 ní říkala ( ááá, už

zvýrazňuje svůj výlučný status ve skupině ve vztahu k terapeutovi, je z mé školym)

D0 hovoru vstupuje H., já to mám stejně tak, že jsou proti mně. Já se pak rozbrečím,
protože jsem lítostivej - už má V očích slzy - oni se mi smějou, ve mně se probudí
agresivita, zatnu pěstí a udělám dva kroky proti nim, ale to oni už jsou někde V čudu.

Oni se mě pak bojí.

A. : „Ale my se tě nebojíme“

V.: Jaký je to pro tebe slyšet, H.? Jaký je to pocit, že tě tu děti nebojí?”
M. vyrušuje, ale sleduje téma (má pokreslené ruce puntíky v řadách, občas zkřiví obličej a
dělá obsedantní pohyby prsty u dlaních - a to několikrát i během relaxace, pak se jí rozlije
úsměv po tváři.)

V.: Hele, H., holky říkají, že se tě nebojí, jaký to pro tebe je to slyšet? Čím by to mohlo být?
Holky , nevím která přesně, asi M.: No tady je to jiný, tady si povídáme, hrajeme ty kolektivní
hry, nám nevadí, když brečíš. ..
H.: No to by mohlo být tím, já ty kolektivní hry, těm se ve škole vyhýbám.. ..
V.: A je ve škole někdo, s kým by to šlo takhle jako s holkama, aby se tě nebál?
H.: Je tam jeden

V.: A s tím sejde zařadit do hiy
H.: Jo, s tím hrajeme vždycky na škole v přírodě takovou hru... dá se hrát sto let a je k tomu

potřeba jen fantazie
V.: Máte někdo něco pro H., čím by to mohlo být, že se ho holky nebojí?
B: Tady s holkama maj pro tebe slabost

H: O jaký slabosti to mluvíš ? (slzy v očích) Já jsem dal jedný holce takovou pěstí.
V.: H. asi myslel nějaký sympatie.. že jo?
H.: no
H. skřížil ruce před tělem, točí se stranou, pche, ale úplně září a červená a směje se
V.: H., ale ty jsi teď úplně veselej, už vůbec nebrečíš. . .

12 Jak se cítíš?
H. se usmívá, ale neverbalizuje to.

u

M.: Nebreč, já to mám podobně a pak tam přijde učitelka...

w Možná tendence ke KONFLUENCI s terapeutem, M.pochází ze školy, kterou mám na starosti, je třeba to
dětem říct a situaci ať jim vysvětlí, aby včděly, že netvoříme spolu jakousi podskupinku.
'l Dotaz na uvědomění v situaci korektívní zkušenosti.*Z

Terapeut nabízí, co vidí a slyší, své UVĚDOMĚNÍ.
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H.V.:Zavolá si tě k sobě, utěšuje tě a lituje tě, blééé, oklepe se ( to zřejmě není to, co chce,
aby ho ochraňovala)

M.: Jo , učitelka mě pak táhne za ruku a to pěkně bolí...

Já vám to ukážu, jak to je M. sama navrhuje experiment. ...13

Verča- pani učitelka, H. hrajeM., M. zlobivé pošťuchující spolužačky, ktere' po příchodu paní
učitelky dělají svatoušky.

M. pošťuchuje H., ten se jemně brání, přijde p. uč. a řekne, co se to tu děje, M. odskočí a
začne dělat „svatouška“.

A jak se u toho teď cítíš, jako tvé pošťuchující spolužačky po příchodu paní učitelky?
Jako blbá, že jsem blbá! '4

A mohli by se tvoje spolužačky po té, co tě pošťuchují cítit, že jsou blbé?
Váhá, ne ne , to oni dělají vždycky andílky. ..
(reakce V experimentu supr, ale ta informace, kterou řekla , k ní vůbec nedošla, což je mi líto)
A proto M. tvrdí, že chce odejít ze školy, změnit ji.
H. se proto pere.

i

V.: Našel by najít nějaký jiný způsob, jak se bránit, když proti nám ve škole útočí?

R.; .. jiný než někoho uhodit nebo odejít ze školy“
Ostatní radí způsoby, jak řeší efektivně konflikty:
B. navrhuje diplomacii, nějak se s nimi dohodnout...

D. se přidává

R.: Tak bychom o tom mohli za domácí úkol přemýšlet, jak proti tomu bojovat, jaké jsou
způsoby.

Dokončujeme souostroví, aby tam měli místo i ti, kteří předtím chyběli. . ..
M. s A. se zase rozjeli a dohadují se. V. navrhuje M. paradox, co kdybychom příště vyhradili
celou hodinu na to, aby se mohla hádat, ale nesmí s tím ani na chvilku přestat.
Ale já se nechci hádat, nechci, nechci , nechci, nechci se hádat.
Ale děláš to, teď právě to děláš, handrkuješ se
Já jen nechci, aby vyhrála, nechci nechci...
Ale hádáš se... teď právě.... .. dobře

hádej se víc, zvýrazní to!
15

13

EXPERIMENT s PŘEHRÁVÁNÍM ROLÍ, který by měl být provázen zvyšováním uvědomění všech
zúčastněných. Ten, koho se týká, tvoří scénář a obsah dialogů. Ti, co se účastní komentují své prožítky v určité
roli.
'4 Korektivní zkušenost pokud dojde k uvědomění, ale M„ vždy rychle uniká.
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Nechci, nechci, nechci... (ale hádá se ještě výrazněji)
A co chceš?

Chci, abychom se nějak dohodli, chci dohodu...
M. se schoulí a začne natahovat, nereaguji, jsem u ní, čekám, zvedá hlavu..

M.:... nechci se hádat mám dobrou hru na příště... j

V.: Dobře, dámti návrh, když se celou příští hodinu vydržíš nehádat, dostaneš 10 minut na
konci na tvou hru..

.16

M.: 20 minut... (zase se pokouší hádat, smlouvat, ale již je klidnější)
V.: 10 minut, když se vydržíš nehádat

M.: Dohodnuto

Supr.

Čas uplynul.

Budeme končit, M. zase reptá, ale vcelku brzo odloží tužku, stačí jedno opakování...

Závěrečná relaxace jarní louka a milé setkání. . . . '7

D. usnul na sluníčku. .. tiše ho budíme
i

Závěrečné kolečko, jestli chtějí říct, s kým se setkali...

Dan se setkal se snem, ale neví s jakým. . .A. s nějakým Vojtou. Ostatní nechtějí říci.

Rozloučení tradičním pozdravem, který už nám asi zůstane.

_'

's Zvýrazněníjedné POLARITY, aby se mohla projevit i opačná
' '6 Pokus o návrh alternativního chování v bezpečném prostředí.
š

'7 Práce s tělem spojená s imaginací.
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Příloha 5.

5. Dětská skupina 7.4.2005

Přítomní: Hanka, Verča, M., A., D.,H., nově příchozí: Kr. a J. (Kr.byla jen jedenkrát)
o Představení nových členů, podpis pravidel

o Kolečko, teploměr nálady

o M. zážitek s holkama, co jí napadaly a posmívaly se jí. Jsem se otočila a takovou

jsem jim... až zůstaly jenom takhle zírat Takže ses dokázala ozvat?

JO, já měla takovej Vztek, bylo mi to úplně jedno, tak jsem jim uměla říct, co si o

nich myslím a nebrečela jsem a nežalovala jsem... měla jsem jednu slzu, protože

pak se všichni smáli... chvilku mi to trvalo, ale pak jsem zjistila, že se smějou

jim” a holky jenom koukaly, kačeny, krávy blbý...

Přidává se H. a K. k tématu, jak se ohradili, když je někdo napadal...vždy V tom
bylo fyzické násilí.

Pochválili jsme je, že se umí ozvat aniž by plakali či žalovali, ale nabídli jsme, že

by bylo dobré zkoumat, zda by to nešlo řešit nějakou nenásilnou cestou.
o Téma zlozvykůlg- kousám' nehtů, dloubání holubů - slíbila jsem, že se tomu budeme

přespříští věnovat (PAN HNUSÁK). H. vyprávěl, jak se mu smáli ve škole, že si

kouše nehty a jak se pral a nemohl přestat... roztrhli je až se dusil.. (stále stejné téma)

o Nová Kr., miluje školu, všem říká pani učitelko. ..
o Téma kreslení: Jak to vypadalo u nás doma, když jsem se narodil... dát obrázku

název.

KR: Já se o tom nechci bavit, já jsem pořád kadila do kočárku, Kr. bojuje o pozornost

vulgarismy, je zmatená, zda tykat, vykat.

o M. konflikt s Hankou , ta jí dala jasnou hranici, aby již mlčela a nerušila ostatní - M.

se ohradila, ale ty jsi teď úplně změnila povahu, hrozně si zpřísněla, ty taky porušuješ
pravidlo” H. jí vysvětlila, že jí jsme taky poslouchali, tak at' naslouchá i ona M.

se nevztekala.

's Je to možný důsledek minulého zjištění, jaké je to být v jejich kůži? ~ pouze hypotéza, neověřeno'9 Také se objevilo jako SPONTÁNNÍ AUTENTICKÁ FIGURA.
20 Vztah terapeuta a dítěte je na úrovni TY -

JÁ, sdělují si autentické prožitky, tj. i negativní otevřeně. Autorita
terapeuta se v Gestaltu uměle nepodporuje. Je možné, že to byla M. projekce na Hanku (terapeutku).
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o A.0 svém narození nechce mluvit..„,Ne', já o tom nechci „mluvit, plno nábytku.“ viz

obrázek

o H. popisuje plánek bytu, tady ta tečka, to jsem já , já jsem se narodil na záchodě do tý

vody... jaký to je pocit být tou tečkou? Jsem malej. A pocit? vyšumělo to
o K. já jsem se narodila V Tunisku pod dubem Krušovická, vykakala jsem se a ten pes

mi to pak olízl v plenkách .„????
o M. : Bláznivé dětství-popisuje, co tam je, pak od tří let jsme se pak furt stěhovali... já

jsem se s tím handicapem nenarodila....Co je to handicap? Ptají se 0statní...taková
vada...Já o tom nechci mluvit...ve školce jsem fantazírovala...6 let mi pak
ubližovali. . .stahovala jsem se do sebe...měla jsem takovýho anonymního kamaráda
Mamuta.

H: teď jdeš ale k nám”
Jo, říká M. a popisuje cestu přes různá zařízení. . .22

V: A je teď Mamut tady s námi?23
i

Ne ,
zůstal doma. Já jsem tak říkala podobně mamce, ale pravý Matut zůstává doma.

Já si rozumím více se zvířaty než s lidmi. H.: Tomu bychom se určitě mohli věnovat
' někdy příště, teď budeme pomalu končit a už není čas.“

o Kr.děkovala ostatním, že ji vyslechli, když něco říkala.
o Zkrácená relaxace

2' H. přenáší do situace TEĎ A TADY.
22 Mluví o mimo teď a tady23 Zpět do teď a tady.24 Pro M. by po určitou dobu byla zřejmě lepší individuální terapie
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Příloha 6.
6. Zápis z dětské skupiny 14.4.2005 14:00-15:30

Skupina první společná s rodiči

Přítomní: Renča, Hanka, Veronika, Irena
J. s maminkou, M. s maminkou, B a A. s maminkou, K. s maminkou a jejím přítelem Petrem,
D. s oběma rodiči, H. je omluven pro nemoc.

I. přivítání, vizitky, seznamovací kolečko s teploměrem nálady
II. vyplňování dotazníku, jak se mezi sebou znají - o druhém i

o sobě, poté
porovnávání ve dvojicích, následuje kolečko, jaké to pro ně bylo, jak se vzájemně
znají, co bylo nejtěžší, co nejlehčí, co bylo největším překvapením.

III. Rodinky ke stolům, vybírají si místa, společně kreslí neverbálně téma „ideální
neděle“. Sdílení s ostatními. Rozdělený obrázek má jen J. s maminkou, ostatní se
dělí o prostor na papíře a prolínají se, částečně rozdělené sektory mají K. s rodiči.

IV. Napsat tři věci, které mám na tom druhém rád, kterých si na něm vážím či

obdivuji. Poté sdělení před skupinou přímou řečí v první osobě přítomného času ~
teď a tady, aby to mohlo fungovat i emocionálnězs

V. Rozloučení. K. s rodiči odchází o 10 minut dříve, maminka spěchá do práce.

Postřehy :

o D. sedí mezi oběma rodiči, špatně hledá, za co je má rád, ale vypadá
spokojeně, chvíli sedí otci na klíně, obrázek kreslí hlavně s ním, maminka je
doplňuje - sluníčko.

o J. s matkou - na začátku se J. vymezuje, celou dobu mu ve čtení a s úkoly
pomáhá Hanka, maminka o něj pečuje, ale vypadá trochu nevýrazně
„znuděně?“.

o K. sedí vedle rodičů, verbálně je vše V pořádku, ale matka na' něj nesahá,
nechová ho, pospíchá a sedí daleko od něj. Při vyplňování úkolů se K.

schovává za rodiče ke stolu a moc se mu od tamtud nechce.

25 Přenesení do situace TEĎ A TADY, přímá řeč bez podmínek, pak můžeme sledovat uvědomění (emocionální,
kognitivní i tělesné) -jaké je to říkat či slyšet.
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M. se prosazuje méně než obvykle, přesto maminka říká, že ji takhle nezná -
V kritickém slova smyslu. Trpělivě jí vše vysvětluje, oboustranně vyspěle se
oceňují, pracují společně, M. se tulí. Ve skupině má tendenci zahajovat a dělit

se o prožitky - ostatní jsou nesrovnatelně chladnější a uzavřenější.
A. se mazlí s maminkou, to je základní rys jejich prezentovaného vztahu, B. je
tu spíše za šikovného sportovce. Matka s oběma dětmi dobře, rychle a
pohodové spolupracuje.
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Příloha 7.

7. Zápis z dětské skupiny 21.4.2005

Přítomní: Světlana, Hanka

M., H., J.

o 5 min. čekáme, zda-li ještě přijdou další děti, M. „využívá“ čas k tahanicím o jednoho

se dvou červených pufiků - musí mít toho, který drží H. (klasika)
o představuji Světlanu a ptáme se, jestli si všimli, že něco nebo někdo chybí?

H. s M. (jednohlasně),...chybí další děti..J...chybí pravidla...(reakce na tahanice) následně se
shodujeme, že chybí Veronika (omlouváme jí - jela na pohřeb své babičky). Se Světlanou
navrhujeme, že děti budou Světlanu průvodcovat skupinou (už vědí, jak to na skupině chodí),
ukazují společný pozdrav - zdravíme se ještě jednou.

o následně teploměr

M. začíná a zmiňuje se , že s ní dnes nebyla spokojena pí. učitelka (nějaký konflikt

s holkama),
u

M. pí učitelce nabízela,... „ať si s ní nedělá těžkou hlavu“...že už taková M. prostě je...“
H.
- teplota „nic moc“, M, kolečko přerušuje a vnáší své téma...můj táta je se mnou

nespokojený, protože si myslí, že nebudu moci studovat na VŠ, a že ze mě nic nebude )- lidi,
kteří nemají VŠ za moc nestojí), H. glosuje, že jeho rodiče nemají VŠ, a že by se jich to
dotklo, hned na to M. H. obviňuje, že ji neposlouchá a že se „ksichtí“26

- H. se brání, že je
unavený a že leží, ale poslouchá, M. vstává a jde k H. a pěstičkami do něho začíná bušit,
(konflikt zastavujeme, M. téma registrujeme - můžeme se k tomu někdy jindy ve skupině
věnovat).
J. teplota nízká, ale už se to zlepšuje -těší se, že bude odpol. s kamarády, Hanka si libuje, že
svítí sluníčko a je hodně světla, což jí vylepšuje náladu zmiňuje... že má raději tmu... na
dotaz Světlany upřesňuje...že když je tma, je už větší klid doma, protože jeho 3-letá sestra už
spí...“ (asi je z ní dost podrážděný)

o navrhujeme hru „já a moje zrcadlo“ - Hanka se ptá - kdo bude její zrcadlo, nabízí se
H. (zrcadlo pouze odráží beze zvuku to, co se děje před ním), ten, kdo dělá zrcadlo si

26 Projekce?
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zase za odměnu vybírá svoje vlastní zrcadlo, všichni se prostřídáme, hra několikrát
proběhne a má dobrou odezvu, mluvíme o tom, jaké to je se na sebe dívat a co jsem
viděl,

o zadáváme úkol....“nalcresli svůj vlastní Vztek „ (..jaký je, jak ho znáš, jak ho zažíváš..)
M. navrhuje, že by raději kreslila svou úzkost, po chvilce H. i M. berou papír a pastelky,
uchylují se do „svého koutku“ a poměrně dost „ponořeně“ pracují - kreslí s postupně hlubším
vnitřním prožitkem a

zaujetím (doba práce asi 10-12 minut), J. má potíže s kresebným
vyjádřením (Světlana se ho snaží stimulovat a verbálně doprovázet...).

Vracíme se do kruhu M. a H. nám ukazují kresbu svého vzteku (v tento moment by mohli též
mluvit za obrázek v

první osobě).

H. popisuje potvoru, zvíře, které má dýku, chce zabít a přitom si uvědomuje, že když někomu
ublíží, ubližuje taky sám sobě - to jsou ty rány, jizvy na těle (teď již

mluví
V první osobě).

Ale já nechci ubližovat jiným, raději bych někdy zabil sám sebe, abych už nebyl, abych už
měl klid. V očích má slzy".

M.: Můj Vztek je šklebící se skřet, svádí mě, inašeptává, říká: Zabij někoho, zbij ho! Líčí na
mě nástrahy, když poslechnu, tak se raduje, že jsem se chytla. Když ho nevyslyším, tak se

' šklebí, že mu to nevyšlo (ukazuje prsty „viktory“).
J. kresbu svého vzteku ukázat nechce a nechce svůj Vztek ani slovně popsat

o stavíme se zády k sobě do kruhu (před sebou nikoho nemáme, ani nás nikdo nemůže

pryč“, „zbavujeme se ho“ (- zvuky, dupot - tak jak nám to nejlíp vyhovuje)....příslib

k tématu se ještě určitě vrátíme!

o závěrečný pozdrav, „Čus, bus, autobus - čau!“ (končíme asi V 15.03)

i 27 Je v KONTAKTU se svými emocemí, v přímé řečí, teď a tady,
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Příloha 8.

8. Zápis z dětské skupiny 28.4.2005

Přítomní všichni kromě M., vedly R + V

o Úvodní náladoměr společně

o Kolečko, každý mluví o tom, jak se to stalo, že má takovou náladu - hodně ze školy,
D. má kolísavou - pětka, ale žádná poznámka ani trest a to je poprvé! A. - hrozně
dobrou, dvě holky se zamilovaly do kluka, kterého má ráda, zdá se nám to

nesrozumitelné, ale ani po dotazech nejsme moudřejší, K. neví, spíš plíživou, celou

skupinu je mlčenlivý, stažený až depresivní, velký H. ji složitě vyměřuje a pak mluví o
střední, B. dobrou a zápasí o výšku se sestrou, J. střední.

o Rozcvička V pantomimě - různé druhy chůze, v bahně, močálu, na louce, do školy

v pondělí a V pátek, cesta ze školy, o dovolené.

o Pohyb vedený určitou částí těla, být určitou částí svého těla.

o Potkávání a pozdravy různými částmi těla, uvědomování kontaktů.

o Pantomima a ostatní hádají, pak se komentuje:
Čím bych chtěl být až budu velký?
Čímbych nikdy nechtěl být?
Věk, ve kterém bych chtěl být ? (pletou si vlastní věk s obdobími lidstva)
Ve kterým věku bych nechtěl být a jak to?
Výhody a nevýhody dětství / dospělosti?

Všechna tato cvičení byla směřována v tělesnému uvědomění“, co bylo příjemné, co méně,

jak to děti prožívaly.

Při pantomimě se někteří styděli, A. se postupně osmělila, J. ze začátku nechtěl - H. mu

z pozatrička dával V hrsti svou odvahu na dlani, ptala jsem se ho, jak by vypadala jeho odvaha

na dlani - nevěděl, Jára říkal, že by to byla koule z potu...
o Relaxace sad a šťavnaté plody

o Pozdrav

o Bonbóny od Aničky a Honzy, těšili se na jejich rozdávání celou dobu

28 PRÁCE S TĚLEM, aktuální prožítky, uvědomění těla a jeho částí a emocí a úvah s ním spojených.



Příloha 9.
9. Zápis z dětské skupiny 5.5.2005

Přítomní: Hanka, Veronika,

A, B., H., J., M., omluvil se K. a chyběl D.

Na začátku změna, donesli jsme maximum červených pufíků, aby měl každý
jednoho a nehádali se, přesto se strhla bitva mezi M. a H.. V průběhu se ještě
hádala s A.. Přemýšlíme o její potřebě strhnou na sebe pozornost, která je však

téměř vždy destruktivní, a zároveň zvažujeme, jestli má M. někde prostor pro
spontánní dětské vybití. Příště budeme myslet na to, aby se mohli rytmicky
uvolnit, odreagovat, použijeme některé hudební nástroje, rytmus, bušení a

možná i polštářovou

Teploměr nálady. M. se ujímá slova, mluví o hádce ve škole a že jsou
spolužačky krávy. Ostatní pokračují. A. má veselou díky kamarádům i tady, J.

špatnou, protože šli pěšky a zpátky to bude do kopce. H. střední, protože sice

dostal sedm jedniček, ale jsou z výtvarné výchovy a to se tak nepočítá.
Mluvíme o tom; co se počítá ve škole a doma a též o tom, že jakékoli jedničkv

jsou hezké nehledě na předmět. M. stále ruší a strhává střídavě své sousedy po
pravé a levé straně. Vidím, že celý kruh je jakoby nakřivo, upozorňují ostatní

na to, co je zjevné.
Jak se cítíte, když je to takhle? Mně je to nepříjemný”
B. říká, že má pocit, že je tu navíc.
J. říká, že se cítí trapně.
M. se ohrazuje, at' na sebe taky nějak upozorní.
J.: A musí na sebe každý upozorňovat?

Terapeut: Řekni to přímo jí!
J .z Ty na sebe furt upozorňuješ.

Terapeut: A jak se teď cejtíš?

J.: Jsem naštvanej.
B: Přesně tak, já nemusím (na sebe upozorňovat) a taky jsem tady!

M: To on si H. vždycky něco vezme o hlavy a furt s tím otravuje.3°

29 Terapeut nabízí své uvědomění, upozorňuje na vzniklou FIGURU, zhmotňující se tvarem kruhu. Dětí reagují
svými pocity a uvědoměními.

135



Je to zřejmá projekce, kdy přenáší svou vlastnost na H.
A M., znáš to u sebe? Stává se ti to někdy, že si vezmeš něco do hlavy a furt s tím otravuješ?
(pokouším se projekci vrátit)

Zarazí se. Někdy , ale né často - rychle dodává a odbíhá
jinam.3 l

o Začínáme s technikou „pána Hnusáka“ , do nějž se má každý zakreslit nějakou svou
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špatnou vlastnost, kterou nemá rád, se kterou má problémy. Vybírá se, kdo bude
obkreslen V životní velikosti, nabízím to J. a B., vyhrává B. a má si vybrat někoho,
komu důvěřuje a od koho se nechá obkreslit. Vybral si H. Postava je pak zcela
odosobněna a má být dětmi Vybarvena jako neutrální člověk. Děti se tahají o prostor
obličeje.

Pak je zadání. Mluvíme o vlastnostech, které u sebe nemáme rádi.

(Zamračenost a rnručení - znáš to u sebe?), M. mluví o tvrdohlavosti. B. připomíná zubatost.
H. se ptá, jestli je tloušťka vlastnost.
Tahají se o oblast obličeje, B. kreslí zuby, M. na to zvětší obrys pusy, aby zuby nebyly vidět,

a tak to jde pořád dokola, až je postava do polovičky překreslena pusou
'a zuby.

Zadání je tím sice bohatě splněno, ale u dětí neuvědoměle, takže máme frustrující pocit, že se
práce *nedaří a nelze o tématu mluvit. Navíc se znovu strhla rvačka o pufíky a obě s Hankou se
tu cítíme zbytečně, dostali jsme nápad a svůj pocit zvýraznily tím, že jsme z místnosti '

poodešly na chodbu a dění jen sledovaly. Děti se chvíli hádají, ale nakonec skončily všechny
zpět u obrázku. Ptáme se dětí, jaký to bylo, když jsme tam nebyly ataky, jestli by to někdy
chtěl někdo z nich vést. H. by nechtěl: Nechci zažít nějaký strašný zážitky. Krátce hovoříme o
jeho fantazii, jaké strašné zážitky, ale nelze se na hovor soustředit. Zase se někdo pere,
hádá... M. se dotýká různých lidí, jako by jim něco předávala (jako se předává baba), všimla
jsem si toho, ptám se, jestli ostatním něco předává? Říká, že rozdává, ale nechce říct co.
Nakonec je celá hodina dost roztříštěná, tak si odhlasujeme relaxaci.
Děti jí Vítají a všechny se do ní zapojují, závěr je tedy zklidněný, ale Veronika i Hanka si

sdělují pocity roztříštěnosti a bezmoci. Co s tím, když se pořád hádají a co s M., která je toho
často zdrojem. Přemýšlíme o technikách, které by mohly situaci zlepšit.

3° PROJEKCE
3' Tím je projekce autorizovaná a bylo by dobré s ní dál pracovat, ale M. znovu úplně odbíhá od tématu. Všímám
si, že často DEFLEKTUJE, tj. že utíká od kontaktu, když se dostaneme k něčemu i pro ni důležitému, tak odvádí
pozornost jinam, rozbíjí ñguru.
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Příloha 10.

10. Zápis z dětské skupinv 19.5.2005

Druhá společná = dětí + rodiče
Přítomní: Veronika, Hanka

J. s maminkou, A.a B. s maminkou, D. s oběma rodiči, H. s maminkou
Program společného setkání: I. Úvodní kolečko s teploměrem

II.Cvičení na výměnu rolí rodičů a dětí
III.Myčka

IV.Společná relaxace

o Teploměr - rodiče
i děti ukazují jakou mají náladu V rámci vlastního teploměru -vzhledem ke své fyzické výšce.

i

Zvláštnosti na počátku sezení - H. si na židli navršil několik červených pufíků a sedl si na ně,něco podobného udělal V průběhu i B., předcházejí hodinu, kdy tu byla M. sama s maminkou
si navršila maximální komín z pufíků a seděla na jeho vrcholu a velmi si libovala, přestože to
vypadalo nebezpečně a hrozilo, že se to celé zhroutí a ona si ublíží. Pufici mají V této skupině

' velkou důiežitost, vedou se o ně boje, jejich množství a barva je jistou prestiží, je* dobré se
dětí ptát, jak jim s nimi je, co cítí na té hromadě, co u nás puñci představují.

o Výměna rolí”
Zadání

- děti zůstávají s Veronikou, rodiče jdou za dveře s Hankou. Instrukce je, aby se děti
staly rodiči, své děti oslovovaly křestním jménem a představily si jejich příchod ze školy,
zkontrolovaly jim žákovskou knížku, podepsaly ji, vyjádřily se k situaci ve škole a napsaly
s dětmi zadaný domácí úkol. Instrukce pro rodiče, aby se stali dětmi, oslovovali rodiče mámo/
táto a chovali se přesně tak, jak to znají od svých vlastních dětí (zejména aby si vychutnali
všechny potíže, s nimiž se běžně potýkají) .

Hra se realizovala pohromadě, kdy každá rodina měla svou část místnosti a pracovní stůl,
doba realizace 15

- 20 minut.Úžasné vtipné situace, novopečené děti schovávají žákovské knížky, že zůstaly ve škole a
úkol, že nebyl, vymlouvají se: Jsem vyčerpanej, až potom, chtějí se dívat na televizi -přetahují se o ovládání, chtějí jíst, pít, jít ven, odpočívat, hrát si Ještě ne, ještě chvilku, až
za chvíli

32 DRAMATIZACE, PŘEHRÁVÁNÍ ROLÍ, korektivní zážitek, který je provázen zvyšováním uvědomování,zvědomováních chování i pocitů.
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Rodiče domlouvají, vyhrožují, někdy píší úkoly za děti „chudáček otčíček, aby za tebe

myslel" H. , jsou Vlídní a záhy jim „rupají“ nervy, hladí i křičí, přemlouvají, diskutují, dávají
„zaracha“. J. vlídně hovoří s dcerou, říká jí vlídně: Tak piš, synku, už máš poslední větu,
dcera se stále rozhlíží kolem sebe, otec křičí: takto tam napííš!!!
Většina rodičů se rozhodla dát dětem ještě diktát, maminka A, dokonce ještě početní příklady,
_její bratr - otec se výuky příliš neúčastní (je to obrazem situace u nich doma? Jen spekulace),
otec D. má spoustu práce se dvěma dětmi, plynule je střídá, diskutuje, dává zaracha synovi,
diskutuje o televizi s dcerou, syn chce stále něco k jídlu, otec: Až to napíšeš. Syn zTatí, ty nás
týráš! H. svou dceru hájí, píše do 'žákovský vzkaz paní učitelce reagující na poznámku
z pěstitelských prací: Podporují u své dcery krmeníptactva, aby nehladovělo. V, přesto svou
dceru poměrně dost trestá a sem tam padl i pohlavek.

Po uplynutí doby jsem si udělali kolečko ještě V rolích:
Prezentace domácích úkolů, komentování výkonů dětí na třídních schůzkách. Děti v rolích
rodičů oslovujeme příjmení a ptáme se na jejich děti. Jaké je vaše dítě ve škole (nevěděli, že
všechny žákovské knížky jsou stejné, tedy i prospěch, sledovali jsme, kterým předmětům
věnují pozornost, které známkymají pro ně větší hodnotu, zda si 'všimnou pochvaly, kterých
poznámek apod.)? Jak se vám domácí úkol psal? Bylo to obtížné? Co šlo? C0 nešlo? Co na
vaše děti platí a co nefunguje? Zlobí ve škole, doma? Mají pochvaly? Jak je odměníte?

Novopečení rodiče o dětech:
x/ H.: Moje dcera je zlobivá, nechtěla dělat pletí záhonků, ve škole jakš takš, chování

hrozný. V učení jí pani učitelka křivdí, podívejte se na ten obličej, to není hloupý dítě,
už jen ten výraz!

Když se správně natáłme, tak funguje, má takovej klíček, ale spolkla ho, když byla
malá. Ptáme se, co by mohlo být takovým správným klíčkem, jak si ho představuje.
(tatínek od D. se ptá, co s klíčkem stalo pak? H.: Nevím, trus jsem nezkoumal.) Ale
nemá smysl pro mé nápady. Funguje, když jí zakážu playstation. Učitelka je
nespravedlivá.

i

~/ J.: Špatná žačka, ubohejch pět jedniček, samý pětky, slabý. Nic nefunguje, pořád
říkala večer, večer. .. ještě jsem dal malej diktát, aby se neulejvala.
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s/ D.: Odmlouvaj, koukaj na televizi, chtějí jít ven přes zákaz, spí, jíst dostanou až to
napíšou, zákazy TV fLmgují, dcera si hraje venku smobilem (matka měla hovor a
odešla z místnosti).

\/ A.: moje dcera je docela šikovná, B. se nevyjadřuje, ptáme se, jestli se V rodinách víc

s dětmi učí maminky než otcové, přikyvuje (zdálo se, že jako jediný se tu občas nudil).

Novopečené děti:
x/ Vr. nemá mě rád, bije mne. Křičí, furt po mně něco chce, pohlavkuje mě. Můj rodič je

urputný.

s/ Cas.: není úplně špatnej, nemůžu za kamarády, mám zarachy taky týden (D. reaguje:
to já taky). Furt něco chce.

~/ Kon.: hrozný, chtějí úkoly a abych uklízela.

Kolečko reflexi zpátky ve skutečném světě:

Děti: Užil jsem si to, dobrý, strašný, málemjsem se zbláznil, šlo to.

Rodiče: Užili, konečnějsme jim to vrátili (p.Kon.)

Terapeuti koíneiítují, co viděli, ptají se, co se podobá situaci u nich doma, jaké to bylo na té

druhé straně a co se z toho naučili.
l

o Myčka”
- technika na bezpečí a fyzický kontakt. Jeden je auto, ostatní dělají ve

špalíru myčku. Každý řekne, co je za auto a vymezí, co chce umýt, navoskovat a co
vynechat (podvozek, výfuk, nárazníky, přední sklo apod.), myčka se zaváže, že to

splní, aby nebyly reklamace. Prochází všichni, zdráhá se A. a J. chce jen projet bez
dotyků, nakonec se všichni uvolní a všechny děti chtějí jet ještě jednou a teď už
naplno, kontakt se stále zintenzivňuje. Paní V. nás mile překvapila, chtěla umýt
schválně úplně vše, V dospělé skupině bývá dosti stranou (to mi udělalo radost V.)

o Společná relaxace- procházka, houpání větrem, setkání s milou osobou.
o Rozloučení, závěrečné informace.

33 Podporuje práci s tělesným uvědoměním, co chci a co nechci.
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o Žákovská knížka, se kterou přišli rodiče domů:

Datum Předmět známka

19.5.2005 Ceskýjazyk - vyjmenovaná slova
5 ! !

19.5.2005 Prvouka - roční období, neumí podzim 4-
i

19.5.2005 Hudební výchova - zpěv před třídou j

1

19.5.2005 Tělesná výchova - kotoul tam a zpět l

19.5.2005 Hází medicinbalem po spolužácích, důrazně žádáme, domluvte
mu/jí! ! !! A měl/a špinavé cvičky! !!.

í›'-

4......

...

..«.._._._

.~.-«

19.5.2005 Matematika - násobílka tří, osmi 3, 5
19.5.2005 Výtvarná výchova - kresba vlastního rodiče 1/5

Kreslil/a s chutí, ale snědl spolužákovi voskovky, prosím nahradit.
19.5.2005 Zveme rodiče na třídní schůzky.

19.5.2005 Chválím vašeho syna/ dceru za to, že mi nosí pomůcky a vřele se
u toho usmívá, na rozdíl od jeho spolužáků.

19.5.2005 Při pěstitelské výchově přesekl žížalu a krmil s ní ptáky místo, aby
plel záhonky.Nehygienické. ~

19.5.2005 Pletí záhonku 2-

19.5.2005 Doporučujeme trénovat zatloukání hřebíků, trefí se jen ojediněle,
často se klepne do prstu a hlasitě kleje. Plýtvá školní desinfekcí.

19.5 .2005 Cizí jazyk - slovíčka l,2,2
i 19.5.2005 M - desetiminutovka, pětiminutovka _ 5,1 .

Domácí úkol:

A)Napište krátký příběh na slova začínající písmenem .

B)Nacvičte nespisovné výrazy pro známku pět. Budu zkoušet!

Podpis rodičů:
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Příloha 11.
l 1. Zápis z dětské skupiny 26.5.2005

Přítomní: Veronika, Renata, M., H., K.

Scházejí se postupně, M. poslední. Pouštíme hudbu. H. se obává, aby se netancovalo. Nemá
rád diskotéky.

Uvítání V kruhu na zemi.
R: Říká se "Dochvilnostje vlastností králů", co Vy na to?
M. vypráví, jak byla u Mc Donalda, co všechnojedla.
M: Vy chodíte Vždycky včas?

Ptáme se všech. Všichni přiznávají, že nechodí úplně vždy včas (i my), ale budeme se snažit.

V: H., chceš ostatním povědět o minulé skupině, společné s rodiči?

H. povídá o žákovské knížce, jak dělal rodiče své mamince. Vtipkujeme, byla to legrace. Je to
těžké být rodičem? Všiclmi přitakávají. Je nepříjemné, když děti zlobí. M. popisuje, jak
hrozně zlobivý byl její táta, když byl malý.
R: Jak moc náročné je vychovávat Tebe,M334

M: Já jsem louskáček (lískový oříšek), ale táta byl horší kámen.
M. oznamuje, že by její maminka ráda s V. potom mluvila - uvažují o změně

školy, menší
třídě. Uvádí stížnosti na spolužačky,jak ji otravují a dnes jedna zkazila náladu. H. se přidává,

-u

..

.._
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4.;

~

.x
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_._
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.z
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že ho taky jeden kluk ve třídě hrozně otravuje.M. a H. líčí, jak je to strašné. M. jak ji šikanují
od školky.
V: Co byste proti tomu mohli udělat?

M: potrestat a vystřelit je na měsíc. Nechat opisovat školní řád několikrát.
V: Představte si, že puñk před Vámi je ten otravný člověk a můžete si to s ním vyřídit.“

Všichni do svého pufíka začnou bušit, házet s ním o zem. Nejvíc řádí M. a H., K. zažene
j

pufíka k topení a tam do něj mírně kope. H. předvede, jak se na něj Vyčurá. Užívají si to.
i

V: Teď jste si to s ním vyřídili, hoďte puñky do kouta a zase si sedneme. Jak se teď cítíte?
Všichni dobře. Úleva trochu alespoň.

i

M. stále horečnatě vypráví, co by dotyčné všechno udělala.“

34 Vrácení projekce.
v:35 Přenesení vzteku do situace TED A TADY a jeho realizace. Pak se o něm může hovořit.

36 Pro M. je to neukončená figura, stále se vrací. Má s jejím ukončování problémy, viz dále v textu.
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R: Zdá se, že se jí nemůžeš zbavit, i když jsi jí vystřelila na měsíc, stále tě obtěžuje,
M. přitakává: Protože ona mě pořád otravuje, ona je taková.(M. je toho stále plná).
R: Možná, že už jsi si na ní zvykla, být pořád s ní, usadila se ti V hlavě.
M. mě moc nevnímá, co jí říkám. Stále dramatizuje, jak jsou ty dotyčné osoby strašné. Zabírá
pro sebe zase téměř všechen prostor. Je těžké ji přerušit.
V: Pro dnešek jste to s nimi vyřídili. Slíbili jsme Vám, že následující hodiny budou indiánské.
Hurá, uauauaua (M. předvádí indiány).
V: Lehněte si teď na zem, každý pohodlně do vodorovné polohy. (Pustí relaxační hudbu)
K. si jde lehnout před dveře. Lákám ho více do místnosti, malinko se posune směrem k nám.

Imaginace - relaxace těla, představa týpý, probudí se V něm, na týpý je napsáno jejich jméno
Ten, který.. ..37 každý je svému kmeni nějak užitečný, má nějakou funkci a podle toho se
jmenuje. Sejdou se u ohniště a tančí celý kmen. Ukončení relaxace, probuzení.
V: Jak jste se jmenovali? Koho jste viděli?
M. i H. okamžitě líčí., K. zůstává trochu stranou.

M.se jmenuje Blimbu. Je bojovnice. Také tam byli bylinkářka, matka, kuchaři.
H. je Zelený Tygr - mocný, ochrárące přírody, bůh, který je uctíván, je kněz, šaman, který je
uctíván.

K. je Bumbác, protože hodil bombu na nepřátele, takže taky bojovník, ochránce kmenu.
Měli Indiáni bombu? K.: Byla železná s ostny
V: Uděláme si ohniště a budeme kolem něj tančit.

Uprostřed červený puñk v červeném stanu jako oheň. Pouštíme hudbu - rychlé bubny. Každý
předvede nějaký pohyb, ostatní budeme opakovat“. M. je opět velmi aktivní, ale i H. se dává
s chutí do tance. Spadne do ohniště. K. moc nechce předvádět, ale také se zapojuje. Končíme,
když šaman znovu upadá do ohniště.

Je konec, uděláme kruh, chytíme se za ruce.
V+R: Můžete přemýšlet, co byste jako indiáni chtěli ještě dělat, napadne-li Vás nějaká hra.
H. se ptá, jestli může připravit i něco pro rodiče. Určitě. Příště si řekneme.
pozdrav: Čus bus autobus, Hawk!

37 Indiánskéjméno, technika práce s projekcemi. Rozebírámeje.
38 Tělo, aktivita, rytmus, následování impulsu.



ą<.ząwuaaąémnurą:huAbąłłłúgnhą.ľh-rh>äpuxka^_ä

za.:

;=_.._-

s.--

.›_.›I.....

..

._..„

-

u.

.

.

.-

Příloha 12.

l2.Zápis z dětské skupiny 2.6.2005

Hanka, Veronika

H., B., A., D., M.

Přítomní:

Opakování indiánských jmen na začátku pro návaznost, kdo tu nebyl posledně, musí si teprve
indiánské jméno najít, volí ho sám podle toho, jakou funkci a užitečnost by mohl a zastává

pro svůj kmen. Pokud chce, může mu s volbou pomoci celá skupina - dává mu zpětné vazby
pomocí metafor a vysvětluje je.
Děti se na začátku hádají a pošťuchují, zkoušíme tuto polaritu zesílit a povzbuzovat je, aby se
hádali ještě více a ještě více, záhy se u některých z nich objeví nuda a neochota V tomto
chování pokračovat“.

Zklidnění však nevydrží dlouho.
M. kope do ostatních, spíše je pošťuchuje nohama, nejdříve jednoho, když je konflikt
zastaven, hned druhého na výzvy reaguje: Je to

těžký, já mu to musím vrátit. Ostatní: M.,

ale ty se ráda hádáš a A. s D. brojí za nove' pravidlo“ - nemstít se, nevracet a připisují je na
listinu. M. říká H., který _je _o hlavu větší, že je uhádaný uškádlený prcek“. Ptáme se ií. zda. to

zná ze svého života. Vracím jí projekci - můžeš o sobě říci, že jsi uhádaný uškádlený prcek?
M. se uculuje, už ví, o co se jedná a přiznává, že něco z toho o ní platí.
Zastavujeme se u M.: M., já vidím, že tvoje nohy kopají do prostoru a do ostatních, co to tvé
nohy dělají?42 Můžeš to zvýraznit? Co by říkaly tvoje nohy, kdyby uměly mluvit? Zkouším
několik postupů, jak M. zastavit a zvědomit jí, co to vlastně dělá. M. se proměňuje obličej,
natahuje, aby odvedla pozornost jinam“. Zůstáváme u jejích nohou a dochází ke krátkému
uvědomění, které však záhy mizí. Pozitivním výsledkem však je, že můžeme pokračovat ve
společné práci.
B volí jméno, nejdříve silný tygr - zajišťuje kmeni obranu a potravu. M. mu nabízí Silný tygr,
nakonec si B. volí mrštného krokodýla, který zajišťuje stejné úkoly pro kmen.

39 Objevila se opačná POLARITA a zároveň tu platí PARADOXNÍ TEORIE ZMĚNY.
40 Již po několikáté děti upozorňují děti na porušení PRAVIDEL odkazují se k nim, jednají o ních a upravují je,
rozšiřují je.
4' PROJEKCE.
42 TĚLESNÉ UVĚDOMĚNÍ a zvýraznění pohybu.
43 DEFLEXE.
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H. si ponechává sve' šamanské jméno z minula Zelený tygr a těší se na svůj slavný šamanův
kousek V tanci kolem ohně, což je „extatický“ pád do ohniště, na který má dle něj právo jen
šaman, ostatní to překvapivě respektují.

Společně hledáme jméno pro D., nechává si radit od skupiny - nakonec inspirace tričkem:
Dvouhlavý orel , je hbitý, bystrý a hodně toho ví.
A. hledá spolu se skupinou jméno - Minižába-- skáče a vyzvídá V nepřátelském území.

Nakonec dodává ještě přívlastek proužkovaná, aby byla též hezká.

M. chce přehodnotit své jméno Věrná lvice, bojovnice, děti jí přejmenovávají “na Blbá opice,
Hádalka obecná (H.). Hanka je zastavuje a říká, že tohle je od M. velká výzva, když chce

jméno od svého kmene. V tenhle okamžik se M. stahuje a naslouchá ostatním, přestala
verbalizovat a zaměřila pozornost, což se stává velmi ojediněle. Ostatní jí dávají různá jména
a vysvětlují je: Pištivá myš, Modrá růže (na první pohled hezká, ale píchá mi na nervy),
Pozitivní koza, Řetězová reakce, nakonec přichází opravdu něco pozitivního“, krásné jméno

a M. aninedutá: od H. Pečlivá laň -je rychlá, pečlivá a ohebná. M. přiznává, že tohle se jí líbí
a chce si tohle jméno udržet. Přemýšlí nahlas, že by nechtěla bojovat, spíš se starat o kmen.

Toto je jeden z nejsilnějších okamžiků M. uvědomění. Záhy však uvažuje, zda by nebylo stát

se přeci jenom lučištnicí.© ® (Přesvědčení nebojovat jí dlouho nevydrželo, potřebuje obě

polarity svého chování.)

Kmen dává jména i vedoucím : Hanka - Statný nosorožec, Verča - Malá špekule, Špekule

špehule.

Tančíme kolem ohně, každý předvádí sve' jméno a ostatní ho napodobují do rytmu bubnů a
etnické australské hudby.

Rozdáváme si Orfovy nástroje a vyrábíme hudbu ~ jednotlivě i společně, napodobujeme

rytmus, pak si každý může vyzkoušet dirigování ostatních V zesilování a zeslabování zvuku.
Nejvíce si to vychutnává D. a ohromě mu to jde i s různými přechody. B. je velmi rytmický a
užívá si buben a činely. H. je v dirigování zmatený, každou rukou ukazuje něco jiného a tak
orchestr velmi mate.

Nakonec společně relaxujeme s indiánskýmimotivy, zdravíme se, odcházíme.

44 Negativní, frustrující zpětné vazby
45 Po negativních polarítách se může objevit i pozitivní,M. jí věnuje pozornost, je tichá a soustředěna, došlo ke
změně.
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Příloha 13.

l3.Zánis z dětské skupinv 19.6.2005

Přítomní všichni kromě K., Renata, Veronika.
Úvodní kolečko.

Neverbální hodina, malování indiánských obličejů, líčení.
Relaxace, pozdrav.
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Příloha 14.

l4. Zápis ze závěrečné dětské skupiny 16.6.2005

Skupina společná rodiče + děti, komunitní oslava

Přítomní: Renata, Hanka, Verča, Alena, Irena, s foťákem se stavila Katka

A. s maminkou, H. s maminkou, D. s maminkou a kamarádem,

J. se starším bratrem,M. s maminkou.

Poslední a předem avizovaná skupina, na kterou si každý mohl připravit něco pro ty druhé -
občerstvení, hm apod. Začínalo se společným zdobením chlebíčků a příprava hodovního stolu

dětmi a terapeuty.

Úvod: Jak bychom skupinu mohli definitivně ukončit pro tento školní rok, děti navrhují

vykouření dýmky míru, zakopání válečné sekery, přiznáváme, že jsme měli podobný nápad,

ale nakonec nás napadl kámen mudrců, který bude kolovat a my se mu budeme svěřovat, co
- jsme se tu naučili V přímé řeči: „Kameni mudrců, já jsem se tu naučil ...“ a každý řekněme

46
CO .

Rodiče hodně mluvili o tom, že se naučili brát své dítě jaké je a poznali, že na své problémy

nej sou sami, a že některé rodiny jsou na tom podobně a naučili se od ostatních některé „Íígle“,

jak situaci řešit a nehroutit se z ní.

Děti mluvily některé o konkrétních hrách a aktivitách, H. s M. taky o tom, jak vycházet

V kolektivu s ostatními a s kým jak konkrétně.
Když kolečko doběhlo, dostalo každé z dětí při zavřených očích na krk koženou taštičku a V té

bylo napsané osobní poselství pro každého z členů dětské skupiny. V každém z nich jsme

vystihli jejich klady a zároveň jsme jim nabídli, V čem se mohou posunout dál, jaké své

kvality by mohly více využít. Každé poselství bylo jiné, psané přímo jemu a snažili jsme se,

aby tam byla samá jasná tvrzení (jaký jsi a ne jaký nejsi..., žádná „ale“ a podmíněná tvrzení

typu: jsi šikovný, ale nejde ti...., líbilo se mi, jak ., ale jenom když.... ,.), toho jsme se

snažili vyvarovat a psát pozitivně laděné zprávy i výzvy.

46 Přímá řeč, současný prožitek.

146



Dříve než se děti na vzkaz podívaly, ptali jsme se jich, za mají nějaká očekávání a fantazie, co
by V jejich poslání mohlo být napsáno. Někdo vůbec netušíl, M. a .A. tvrdily, že by tam mohlo
být napsáno, že by se měly méně hádat.
Děti to otevřely a některé i komentovaly, H. říkal, že je dojatý, M., že je to pro ni z půlky
veselé a z druhé poloviny ne - půlka je pochvalná, ale je tam

í výzva do budoucna.

Hry a volná zábava:
H. zorganizoval a spolu s tatínkem doma připravil Indiánský kvíz, sám ho zadal, zhodnotil,
odměnil diplomem a sladkostmi.
Hra poznej si svého rodiče - dítěti se uprostřed v kruhu zavázly oči a poslepu a v úplném
tichu hledá svého rodiče. Velmi vtipné.
Dále konzumace a volná

konverzace
o blížících se prázdninách.

Rozloučení se společným pozdravem „Čus bus autobus, čau. Hawk.“ a postupné Odcházení
všech.
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