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ZÁKLADNÍ VYCHODISKA A PRINCIPY NARATIVNí PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

... jsem autorem příběhu. Nikoli jako spisovatel, nýbrž jako žijící a 

nepíšící člověk. Nepíšu, nýbrž žiju, a pohrdám, upřímně řečeno, autory příběhů 

psaných na papír, pohrdám těmito upocenými opisovači života. Zbožňuji zato 

autory příběhů žitých v životě. Sám se mezi ně počítám. V životě jsou totiž dva 

druhy lidí: autoři života a figury života. Jedni uskutečňují v životě plány a 

nápady své vlastni fantazie, druzi jsou nástrojem těch prvních. Jedni žijí, druzí, 

abych tak řekl, jsou žiti. Jedni v životě hrají text, jimi samými vytvořený, druzí 

hrají text, jejž nevytvořili. Vy nemyslíte? Vám se zdá, že přeháním, ale já si 

myslím, ž mám pravdu, a že je to docela skromná pravda. Tak skromná, že se ji 

nejen odvažuju říkat, ale možná, že bych se ji i odvážil napsat, kdybych byl 

spisovatelem psaných příběhů ... 

Milan Kundera (Já truchlivý bůh) 
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ZÁKLADNt VY CH O DISKA A PRINCIPY NARATIVNf PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

ÚVOD 

Existuje jistě bezpočet různých metafor, jimiž je možné popsat lidský 
život. Talmud mluví o životě jako o "řece, která nemá začátek ani konec". Velcí 
vypravěči připodobňují život k cestě, s překážkami, křižovatkami a vrcholy, 
nebo panoramatu - horizontu, který vidíme vždy novým pohledem podle 
místa, na němž se právě nacházíme. Ale patrně nejčastější metaforou života (a 
to nejen v psychologii) je přiOěh. 

Narativní psychologie, vystavěná na metafoře příběhu, je názorovým 
proudem, který se teprve v posledních desetiletích prosazuje do širšího 
povědomí. Zasahuje oblast obecné psychologie a psycholingvistiky, kvalitativní 
metodologie i kulturně antropologických a sociálních studií. Svojí podstatou 
spojuje různé přístupy ve vědách o člověku. A takovým způsobem bych jej ráda 
představila i v této rigorózní práci. Nejen jako živou, silnou metaforu, která 
vnáší do vědeckého jazyka poetický a tvořivý rozměr, ale také jako vlivný a 
široce aplikovatelný koncept. 

Jedním z hlavních motivů a inspirací pro zpracování tohoto tématu byly 
práce Jamese Hillmana. Podle jeho slov ztratila současná psychologie kontakt 
s duší. Velkým kulturním příběhům- náboženství, dramatu a literatuře, jako 
by byla odňata jejich léčivá moc, a jejich místo zaujala psychoterapie (podle 
Hillmana zatím nepříliš úspěšně). Chce-li psychoterapie opravdu promlouvat o 
duši a k duši, musí mluvit jejím obrazným jazykem, metaforickým vyjádřením, 
tvořivostí a hrou - oživit metaforické obrazy a spoléhat na sílu příběhů (která je 
intuitivně dávno známá). 

Druhým motivem je poměrně malý ohlas narativního přístupu v českém 
prostředí. S tím souvisí i relativní nedostatek literatury, zejména z okruhu 
mimo konstruktivistické směry. Touto prací bych tedy mimo jiné ráda přispěla 
k jeho rozšíření, neboť přestože se jedná o významný psychoterapeutický směr, 
u nás si své místo teprve hledá. 

V této rigorózní práci se tak pokouším zachytit širší spektrum toho, co 
označujeme "narativní psychoterapií", nebo v širším smyslu "příběhovou 
metaforou". Nejprve nastíním filozofický kontext narativní psychologie 
v postmoderním myšlení, následně její teoretické ukotvení a hlavní témata (na 
rovině obecně psychologické, a zejména ve vztahu k sociálním a kulturním 
aspektům příběhu). Samostatná kapitola je věnována vlivu narativního 
paradigmatu na psychoterapeutickou teorii a prezentuje i způsoby, jakými se 
práce s příběhem uplatňuje v psychoterapeutické praxi. Mým hlavním 
záměrem je přitom integrovat pojetí příběhu v různých psychoterapeutických 
směrech, poukázat nejen na teoretické koncepty přímo odvozené z narativního 
přístupu, ale také na postupy a techniky práce s příběhem 
v psychoterapeutických směrech, které se k narativnímu přístupu explicitně 
nehlásí. Empirická část je pak věnována mapování možných forem uplatnění 
narativního přístupu ve skupinové psychoterapii. 
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ZÁKLADNt VÝCHODISKA A PRINCIPY NARATIVNf PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

r v r 

TEORETICKA CAST 

1. POSTMODERNÍ DISKURZ V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH 

1.1.Filozofie postmoderny 
"Narativní obrat" se sociálních vědách dahtje přibližně oJ počátku 

'/Olých let, nt!jprvt! v oblasti metateorie jako filozofický problém, posléze 
zasahující čím dál rozsáhlejšf oblasti psychologie, jejkh metod a dalších 
aplikací. Přitom se velmi často "narativita" ztotožňuje s konstruktivistickou 
filozofií, a poněkud se zapomíná na její rozsáhlé ideové zázemí v jiných 
filozofických směrech. Následujid kapitula má za dl otevřít alespoň základní 
témata, jenž vycházejí z postmoderní reflexe společnosti a tvoří základ 
narativního paradigmatu. 

Diskurz postmoderny můžeme v obecné rovině chápat jako vzpouru 
proti dominanci racionality ve společnosti a kultuře. Moderní způsoby 
vztahování se ke světu, definované "vědeckým poznáním", "objektivní 
realitou" a potažmo i mocí, která z "vlastnictví" těchto hodnot vyplývá, jsou 
vnímány jako přežité a dále neudržitelné. Postmoderní myšlení je rezignací na 
modernistický požadavek pravdivého a objektivního poznání skutečnosti a 
nastolením mnohem závažnější otázky: "Je i dnes stále důležitá pravda a 
objektivita, nebo kulturní povznesení a vzájemné dorozumění?" (Rotry 1980, s. 
317) 

Je třeba najít nové způsoby utváření významu a jeho sdílení v sociálním 
prostoru, překonat moderním myšlením vytvořenou distanci. Distanci mezi 
přítomností a minulostí (nesenou ideou stálého pokroku a rozvoje), evropskými 
a neevropskými civilizacemi (v duchu "Naší" nadřazené interpretace 
skutečnosti), pravdou a dorozuměním (kde "pravda" často znamená ideologii, 
která neslouží dorozumění, ale uplatňování vlivu). 

Nezbytným prostředkem k uskutečnění této myšlenky je dialog. Díky 
dialogu jedinec překonává modernou tolik přeceňovanou subjektivitu a 
přistupuje ke světu "sub specie communi(cati)onis" (Hubík 1991). Komunikace 
představuje základnu generování významu, kontext, v němž se setkávají různé 
subjektivity se svými významy. Moderní individualismus se tak přeskupuje 
v komunikativní, pluralitní paradigma postmoderny. 

V oblasti poznání a jeho revize se tím do popředí dostávají otázky 
kulturní a kontextové podmíněnosti významu. Znak, skutečnost a myšlení, 
kdysi oddělené moderními semiotickými koncepcemi, jsou znovu vnímány 
spojitě, závislé na komunikační realitě společenství. Každé sdělení se tak stává 
"jazykovou hrou", "diskurzem" podléhajícím svým vlastním pravidlům, nikoli 
"objektivní skutečností". 

Právě zmíněná kulturní určitost ruší zažité představy o Vědení a 
Rozumu a současně také představy univerzální Skutečnosti. Co je a co není 

7 
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reálné, neurčuje jen jedna etnocentrická racionalita, ale mnohé "jazykové hry" 
různých společenství a světů. Je to vzpoura proti dominanci univerzality ve 
jménu plurality, vedená snahou zbavit vědění jeho moci (Foucault 2002) a 
dodat mu rozměr rétoričnosti. Tato rétoričnost vytváří dorozumění i pravdu, 
možnosti i variace, hru i patologii. Stírá se rozdíl mezi vědeckou teorií, která má 
vysvětlit svět a "obyčejným" vysvětlením laika- jejich sdě1ení o světě má sice 
různou jazykovou formu, ale stejnou platnost vzhledem k "realitě" světa. Proto 
není důvod preferovat jedno vědění před druhým. Pravdivost již není 
vymezena dokazatelností (té dosáhnout nelze), ale "směnitelností na trhu 
vědeckých historek" (Tomlinson in Hubík 1991 ), konsensem v rámci dané 
jazykové hry. Tento společenský konsensus určuje legitimitu vyjádření a 
definuje, co má být řečeno a co má být učiněno v dané kultuře. 

S postmoderním myšlením je také nerozlučně spjatá metoda 
dekonstrukce - "rozmontování" významové struktury textu (přičemž text zde 
označuje nejen sdělení písemné, ale i vyslovené či neřečové). Původně se 
rozvíjela v oblasti filozofie (nejprve u Heideggera a Wittgensteina, poté detailně 
rozpracovaná Derridou), avšak záhy našla své místo i v jiných disciplínách 
(zejména literární kritice a vědách o člověku). Jejím hlavním přínosem je 
odhalení omezenosti standardní interpretace a její "předsudečné" platnosti 
prvoplánově vykládaného smyslu textu. Tato "předsudečnost" je vlastně 

zavedeným přístupem k významu, obecnou tendencí k jedinému výkladu. 
Probíhající děj je tak spíš dekonstrukcí myšlení než textu samého, přičemž cílem 
je narušení vládnoucích schémat myšlení a mluvení, prostupujících celou 
kulturou. Dekonstrukce se snaží vymanit z obvyklých pojmových protikladů 
(subjekt/ objekt, živá příroda/neživá přírody) a hierarchie (negramotnost
gramotnost-vzdělání-věda). Stejně tak odmítá vžité představy o hlavním a 
vedlejším (tématu či významu) coby kulturní konvenci. Soustřeďuje se na ta 
místa, kde dochází ke koncentraci mnoha významů (a tedy ke sporům systémů, 
z nichž tyto významy pocházejí), a křížení variant interpretace textu. Je to čtení, 
které hledá rozpory - vnitřní rozpory v textu samém i rozpory v možných 
přístupech k textu zvenčí. 

Tak vzniká nová interpretace- nejen textu, ale i vědění jako takového- a 
s tím i relativismus v otázce statusu významových struktur. Tento relativismus 
říká, že pravda je paradigmaticky podmíněná a závislá, ale otázka pravdivosti 
je vždy již záležitostí významů - tedy kulturních produktů. Z toho vyplývá, že 
význam je univerzálně nerozhodnutelný, není možné o něm (a tím rovněž o 
pravdivosti) uvažovat mimo rámec jazykových her, diskurzů a kulturních 
kontextů, jejichž nositeli či interprety jsou lidé. Problém poznání či vědění je 
proto v první řadě problémem kulturních zdrojů, z nichž jsou odvozovány 
způsoby zacházení s jazykem , myšlením a informací. 

Z toho by ovšem vyplývalo nové vnímání řádu světa, neomezovaného 
univerzalizujícím racionalismem, ale viděného pod zorným úhlem lidského 
společenství. Řád je zde vázán na kulturně komunikativní procesy a struktury, 
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je bližší hledáni "řádu ze hry" kmnunikallv túdt prvků. 1 V této hře však nehraje 
subjekt hru s jazykem nebo se skutečností, situac.P. jP. jiná. Jak .nastírůl Gadamer 
(1999), člověk je spíše "hrán" silami jazykového světa své kultury. Postmoderní 
myšlení opět posunuje hranice, když nestaví do protikladu seriózní řád a 
nezávaznou hru. Obě kategorie se prolínají a běžné schéma reality je obohaceno 
o herní rozměr. A tato hra a herní souvztažnost má přirozeně vždy 
komunikativní charakter, vylučující centralismus a fundamentalismus jediného 
pohledu. 

1.2.Narativní psychologie v kontextu postmoderního myšlení 
Uvedená témata postmoderního myšlení našla přirozeně svůj odraz i 

v koncepci psychologie jako aplikované disciplíny, reflektující hodnoty a 
potřeby své doby. 
Její vznik je neodmyslitelně spjat s moderním myšlením a jeho metaforami 
poznání, zeJmena objektivistickou epistemologií (odvozenou převážně 

z pozitivizmu a logického empirismu). Tato objektivistická psychologie se hlásí 
k mechanickému pohledu na fungování člověka a světa, v němž je veškeré dění 
produktem působících sil, jejich přeměny a interakce, podobně jako u 
mechanismu stroje. Poznání je postaveno na hodnotami nezatíženém 
pozorování a shromažďování údajů. Jediným validním kritériem pro potvrzení 
určité domněnky je pak pravdivost. Tomu podléhá i jazyk. Každý člověk jako 
by se tak stával reaktivním, pasivním organismem, podléhající vnějším vlivům, 
jenž popisuje sám sebe v technických termínech příčiny a následku, funkce a 
jejího narušení. 

Postmoderní vymezení vůči pozitivistickému pojetí teorie a metod 
v psychologii, hledá přiléhavější přístup. V jeho pohledu je svět vnímán 
kontextuálně, a realita se v něm jeví jako měnící se text, jehož smysl musí být 
aktivně interpretován a konstruován. Poznání je neustále probíhajícím 
procesem konstruování a re-konstruování osobních a sociálních významů, proti 
pravdivostnímu kritériu validity stojí hledisko pragmatické použitelnosti. Mění 
se i obraz člověka - mechanická metafora je nahrazena metaforou komunikační, 
v níž člověk figuruje jako aktivní subjekt. 

Do tohoto ideového kontextu se řadí i narativní psychologie. Za první 
významnou studii, která položila její základy, je pokládána Brunerova práce 
(1986)2

, vymezující dva způsoby, jimiž organizujeme naši zkušenost do 
smysluplných celků- paradigmatický a narativní. 

1 Inspirativní reflexi tohoto problému řádu a hry v jazyce nabízí Ajvaz (2003). 
2 Spor mezi přísně formálním, vědeckým způsobem vysvětlování a narativním poznáním 
(Erklerung vs. Verstehen) se začíná objevovat mnohem dříve. Jeho antecendenty nalezneme již 
na konci 19.století. (více viz. Polkinhorne 1988) 
Bruner sám přitom nastínil svoji koncepci dvou metodologických tradic ve vědách o člověku již 
ve své knize "On Knowing: Essays for Left Hand."(1962) 
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Paradigmatický (logicko-vědecký) modus vědění vychází z vědeckého 
způsobu nazírám na svět. Je založen na dobře formulovanP.m argumentu, 
precizní analýze na základě konsensuálních pravidel. K pravdě se lze dobrat 
aplikací logického důkazu, empirickým objevem, vycházejícím z dobře 
promyšlené hypotézy. 

Skutečnost je reprezentována prostřednictvím abstraktního a 
propozičního vědění. Vypovídá o obecných pravdách a spojuje různorodé do 
nadřazené třídy jevů, spíše než aby se zaměřoval na specifický objekt nebo 
příklad. Svět se tak vnímán jako soubor objektů, vzájemně propojených podle 
daných vzorců. 

Ke sdílení těchto předpokladů využívá svébytných jazykových 
prostředků, odlišných od běžného jazyka, tak, aby dosáhl do největší míry 
určitosti - přesnosti vyjádřeni. Je v něm rovněž pah·ná snaha po univerzálnosti 
Gcž není vázaná na osobu vypravěče a daný kontext) a prediktivnosti výpovědi. 

Naproti tomu narativní modus včdětú je vytvářen příběhy, jimiž si lidé 
navzájem sdělují svoji zkušenost. Je subjektivní reprezentací světa, jež zahrnuje 
nejen znalost o světě, ale i perspektivu, z jaké je tato znalost vytvářena. 
Vyžaduje konkrétní události, o nichž by pojednával, nikoli obecná tvrzení. 

Z toho vyplývá i běžný jazyk, který k tomuto předávání zkušenosti 
slouží, a který ze své podstaty nejen toleruje, ale přímo vytváří mnohoznačnost 
a přibližnost vyjádření. 

Přiběh je kontextuální záležitostí, usazenou v emočně zabarveném 
sociálním světě svého vypravěče i posluchače a komplexní formou, propojující 
popis jednotlivých situací se vztahy , jež tyto situace spojují v koherentní celek. 

Oba způsoby strukturování zkušenosti jsou přitom komplementární a 
pro poznávání světa stejně významné. Je velkou chybou, a zvláště v sociálních 
vědách, přeceňovat přesnost a logiku paradigmatických konstrukcí a považovat 
narativní konstrukce za cosi vágního a iracionálního (a tudíž nepotřebného 
v procesu poznávaní). Tím se vytváří nepřirozený akcent na "obecnost" na úkor 
"svébytnosti". 

Mluvíme-li o narativní perspektivě v psychologii, máme tím na mysli 
náhled na skutečnost optikou příběhové metafory. Z tohoto úhlu pohledu pak 
některé aspekty celku zostřujeme, zatímco jiné mohou poněkud ustoupit do 
pozadí. Vždy je však nutné neztrácet ze zřetele metaforický charakter tohoto 
děje - to, co je nad formou a brání se doslovnému a popisnému uchopení. 
Metafora příběhu umožňuje vnímat a ocenit biografickou zkušenost v jejím 
celkového vyznění, směřování prožívaného života, tvar příběhu se všemi 
figurami a zápletkami, tak je žijeme a vyprávíme. 
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2. DEFINICE NARATIVU 

2.1. Rozlišení "příběhu~~ a "narativu11 

Nejprve je potřebné se z terminologického hlediska zamyslet nad 
rozlišením narativu (narativity) a příběhu/ narativies vs. story /. 

Pň'běh označuje konkrétní a detaihú popis určité události, v jazyce běžné, 
každodenní zkušenosti, sdělovaný určité skupině lidí. Ačkoli forma tP.chto 
příběhů nebývá pevně uspořádaná (zejména těch životních - tedy 
neliterárních), existuje mezi nimi "implicitní provázanost separátních příběhů, 
která má podobu struktury, kategorií (např. žánrových), úvah o věrohodnosti 
apod." (Čermák 2004, s.17) 

Narativ je v širším významu chápán jako lingvistický fenomén, typicky 
mluvený nebo psaný text, přičemž ovšem nejsou vyloučena obrazová nebo jiná 
výrazová média (můžeme například mluvit o narativitě filmů a obrazů, stejně 
jako hudebních skladeb). V užším slova smyslu se jedná o procesy vytváření 
příběhu, kognitivní schéma příběhu nebo výsledky tohoto procesu. Je spojován 
s akademickým diskurzem, v němž vystihuje to, co se odehrává "za příběhem", 
co příběh sám o sobě neexplikuje. Tedy například proces, kdy vypravěč volbou 
výrazových prostředků, začleněním do kontextu, určením začátku a konce a 
mnoha dalšími způsoby určuje reflexi příběhu. 

Odlišování narativity a příběhu má svůj význam zejména v souvislosti 
s koncipováním empirického výzkumu, kde usnadňuje porozumění výsledným 
interpretacím. V ostatních kontextech (odborných i laických) jsou oba termíny 
používány synonymně - pro vyjádření principu organizace naší zkušenosti i 
pro vyprávění konkrétního zážitku. 

2.2. Definování příběhu ve vztahu k ostatním formám komunikace 
Otázkou ovšem je, jakým způsobem můžeme definovat příběh ve vztahu 

k jiným formám komunikace. Jaké znaky v naší době a daném kulturním 
kontextu vymezují srozumitelný a dobře vystavěný příběh? 

V psychologické, sociologické a lingvistické literatuře nalezneme více 
než dvacet různých definic přioěhu (McAdams 1985), z nichž každá akcentuje 
určité rysy narativní formy v závislosti na ideovém zázemí autora (event.určení 
výzkumné otázky). Vycházejí z literární teorie (Culler 2002, Frye 2004), 
semiotiky (Propp 1999, Greimas 2002), historiografie a různých oblastí 
sociálních věd (Gergen 1997) a psychologie (Bruner 1986, Sarbin 1986, 
McAdams 1985). Zastavme se krátce alespoň u některých definic příběhu -
z pohledu literární vědy a lingvistiky, sociologie a psychologie. 

Culler (2002) z literárně teoretického hlediska vnímá jako základní 
podmínku pro identifikování příběhu přítomnost transformace. Do výchozí 

ll 



ZÁKLADNÍ VY CH O DISKA A PRINCIPY NARATIVNf PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKÉ PRAXE 

situace je vnesena změna, která přináší určitý zvrat a rozuzlení. "Příběh není 
vytvářen pouhým sledem událostí. Musí existovat konec, který se zpětně 
vztahuje k začátku - podle některých teoretiků konec, který naznačuje, co se 
stalo s touhou vedoucí k událostem, o nichž příběh vypráví." (Culler 2002, s.94) 
Struktura narativu je přitom relativně nezávislá na konkrétním jazyku nebo 
formě prezentace. Překladem z jiného jazyka nebo převedením ústního podání 
do písemné formy se osnova příběhu nemění. 

PNběhy mají :lč:l úk,>l přinášet potčšcní, baví posluchače tím, že "vnášejí 
zvrat do známých situací" (Culler 2002, s. 101) a příběh sám je poháněn touhou 
objevit tajemství, dobrat se pravdy. Zároveň poskytují informace o světě, 

zobrazují jeho fungování z různých perspektiv a pomáhají tak porozumět 
pohnutkám jiných lidí Qež jsou nám obvykle utajeny). Prostřednictvím vědění, 
které poskytují, vykonávají příběhy také sociální dozor. Jsou mocným 
nástrojem internalizace společenských norem. Ukazují nám aspirace vzbuzující 
touhu, a zároveň jejich potfačení a přizpůsobení sociální realitě. Přitom však 
podrobují tyto normy kritice, nebo je relativizují konfrontací s novými 
perspektivami a otevírají tím svému čtenáři prostor k jejich přehodnocení. 

Labov a W aletzky (McLeod 1997) objevili v běžných naracích šest 
klíčových bodů: 

Vypravěč nejprve nabídne abstrakt, souhrn toho, co bude následovat, o 
čem příběh pojednává. Může sem být rovněž umístěna základní orientace, tedy 
místo, čas a osoby vyprávění. Následuje komplikující akce, samotné jádro 
vyprávění, od něhož se odvfjí popis toho, co následovalo. Přichází rozhodnutí -
výsledek akce, a ohodnocení s pointou celého příběhu. Závěrečnou fází je koda, 
která vrací posluchače zpět do momentu tady a teď. 

Základním účelem všech operací je vytvoření vztahu k dané události, 
přičemž tento vztah je neodlučitelně spjat s jejím hodnocením, které reintegruje 
akci - událost do porozumění životní zkušenosti, z něhož se zprvu zdála 
vybočovat. Neočekávaná událost je vtělením do příběhové struktury přivedena 
zpět k "normálnímu" řádu a orámována pointou - poučením pro budoucnost. 

Gergen (1997) se v návaznosti na různé koncepce pokouší formulovat 
základní kritéria konstrukce srozumitelného příběhu: 

• Stanovení žádoucího konce (pointa) 
Každý srozumitelný příběh si musí nejprve stanovit událost, kterou bude 

popisovat, respektive stav, jehož má být dosaženo, nebo jemuž je žádoucí se 
vyhnout. Méně formálně řečeno - příběh potřebuje mít pointu, obvykle 
saturovanou určitou hodnotou, ať už žádoucí nebo nežádoucí. Tou může být 
blaho protagonisty příběhu, objevení něčeho důležitého, osobní ztráta a tak 
podobně. Pokud příběh skončí před dosažením cíle, upadne do 
bezvýznamnosti. 

V tomto smyslu vyzdvihuje význam směřování k cíli i Mclntyre (in 
Gergen 1997). Narativ vyžaduje zhodnocující rámec, v němž dobrá nebo špatná 
postava vytváří šťastné nebo nešťastné výsledky. Tento důraz na hodnotový 
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rámec v sobě nese silnou kulturni komponentu. Život se skládá z jednotlivých 
události, z nichž konstruujeme konce a jsme syceni hodnotami. Je to vždy 
vypravěč, který určuje žádoucí hodnotu, nicméně význam této hodnoty je 
možné jen obtížně chápat mimo daný kulturni okruh. 

• Výběr událostí relevantních k tomuto zvolenému konci 
Jakmile je zvolen cíl, stává se měřítkem pro výběr určitého druhu 

události, které mají jasný vztah právě k této pointě, více či méně 
pravděpodobné, dosažitelné nebo významné. Nepřeberné množství události je 
redukováno tak, aby sloužilo konečnému výsledku, irelevantni události jsou 
z příběhu vyčleněny. 

Například v příběhu o vyhraném fotbalovém zápase jsou události 
vybírány podle toho, zda cíl vzdalovaly nebo naopak přibližovaly. Jiné události 
jsou zavádějící, popisy detailů mohou vyprávěni oživit, ale vždy se drží hlavni 
linie příběhu, jinak by působily podivnč. 

Z toho vyplývají i jisté ontologické důsledky - nejsme zcela svobod1ú 
v tom, jaké události do příběhu zahrneme, neboť jen ty události, z nichž je 
konstruován závěr v něm mají své místo. 

• Uspořádání událostí 
Vybrané události je třeba následně uspořádat v určitém sledu a podle 

pravidel (například podle jejich důležitosti, novosti a neobvyklosti či zájmů a 
hodnot vypravěče), která se v průběhu dějin měni. Patrně nejrozšířenější 

narativni konvencí je v současnosti lineárni časová sekvence. Vyprávěni 

zdánlivě kopíruje přirozený běh události tak, jak spějí od začátku ke konci (co 
se stane nejdřív, co následuje a co na závěr). "Zdánlivě" z toho důvodu, neboť 
podle Gergena je tato "přirozenost" zažitou konvencí, internalizovaným 
systémem znaků. Lineárni časová orientace může (a nemusí) být aplikována, 
záleží na účelu, který vypravěč sleduje. Čas na hodinách nemusí vždy 
odpovídat "vnitřnímu času" příběhu, tomu, co Bachtin (1988) nazývá 
"chronotypem" (literárni konvencí řízený časoprostor vztahů - pozadí 
nezbytné pro representabilitu události). 

• Stabilita identity 
Míněna není pouze identita subjektu - vypravěče nebo protagonisty 

příběhu a jednajících postav, ale i stálost věcí. Protagonista nemůže libovolně 
sloužit v jednu chvíli jako hrdina a vzápětí jako zbabělec, ale tíhne k zachováni 
své jednou definované identity nebo funkce napříč celým příběhem. Existují 
samozřejmě výjimky z tohoto pravidla, nicméně to bývá v příbězích, jejichž 
jádrem je právě popis této vnitřní změny postavy. Podobně i kauzalita 
v příběhu může být zdůrazněna tímto dramatickým efektem posunu od 
zdánlivé identity k identitě reálné. (Kritická situace, která například způsobí 
proměnu charakterni postavy ve zrádce.) 

• Kauzální spojitost 
Podle současných standardů se za ideální pokládá ten narativ, který 

poskytuje vysvětlení - nabízí kauzální spojitost dvou události. 
• Demarkační znaky 
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Každý dobrý příběh má v sobě zakomponovány dobře čitelné signály 
označující začátek a konec - "hesly", která otevírají imaginární svět příběhu. 
(Dobře známé "Za devatero horami a devatero lesy ... ", a stejně tak "Neumiš si 
představit, co se stalo ... " nebo "Už jsi slyšel o ... ") Podobně zaznamenáváme i 
fráze ukončující příběh, ale ty už nejsou nezbytně nutné; pointa sama je 
dostatečným znamením, že je příběh u konce . 

Prostřednictvím těchto narativnich konvencí dáváme význam (sense of 
coherence) a směr (zaměřenost k cíli) našim životním událostem a spojujeme je 
do celkového tvaru. Dění je naplněno významem a život tak dostává smysl. 
Tyto formy jsou navíc široce rozšířené, a tedy snadno identifikovatelné a velmi 
funkční při sdíleni zkušenosti v rámci určité kultury. 

Bruner (1986) vymezuje příběh pěti základními znaky: scéna, herec, cíl, 
prostředek, akce. Kvalita (dramatičnost) je přitom dána šestou proměnnou -
nesnázemi, nepřítomnosti jednoho prvku (například schází-li hrdinovi 
prostředky k dosaženi cíle). Vzniká plodné napětí mezi ostatními prvky 
příběhu a vyprávěni dostává spád. 

Funkcí příběhu přitom je : 
1. Popis události, zahrnující údaje o času, místě a chováni protagonisty. 
2. Vyjádřeni subjektivity, intencionality a identity, tedy zobrazeni reality 

nikoli perspektivou vševidoucího oka, mimo děj příběhu, ale skrze 
optiku (filtr) vědomi protagonisty vyprávěni. 

3. Vyjádřeni vztahu - komunikace. Příběh má vždy posluchače (byť 

implicitního nebo vzdáleného), kterému je určen (vybrán z repertoáru 
možných). 

4. Údaje o vypravěčově porozuměni svému sociálnímu světu - reflexe 
očekáváni i události, s nimiž se střetly. 

5. Pocitová exprese. 
6. Umístěni události do etického rámce. 

Jako forma myšleni (nebo v obecném pojetí vytvářeni smyslu) slouží 
příběh svému vypravěči i tím, že : 

7. Dává řád, časové uspořádáni (sekvenčnost, následnost) a celkový smysl 
souboru různých zážitků. 

8. Poskytuje řešeni problému, kauzální vysvětleni toho, co se stalo. 
9. Rozvíjí smysl pro perspektivu, umístěni jednotlivých události do širšího 

kontextu. 
Je v povaze příběhu, že plni všechny tyto funkce současně, doplněné 

navíc o spontaneitu vyjadřováni. Než člověk začne vyprávět příběh, nebývá si 
obvykle vědom celého spektra informací, které tím o sobě podává. Teprve při 
vyprávěni se přistihne, kolik o sobě vypovídá a následkem toho zapojí cenzuru. 
Vzniká tím nebezpečí, že příběh selže, upadne do povrchnosti. Dobrý příběh se 
vypráví sám. 
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Sarbin (1986) ve stručnosti definuje narativ jako "způsob organizování 
epizod, akcí a výsledků jednáni, je to akt spojující dohromady fakta světa a 
výtvmy imaginace, čas a prostor. Narativ zahrnuje důvody pro jednání aktérů, 
stejně jako příčiny toho, co se událo."(Sarbin 1986, s.9) 

I pro něj je příběh nástroj strukturováni zkušenosti. Vychází - stejně jako 
Bruner - z tradice kognitivní psychologie, je strukturální, konstruktivistická a 
počítá s interpretací významu. 

Setkáme se ovšem i s mnohem širším přístupem k narativitě. U 
některých autorů je příběh krajně obecnou metaforou tvorby významů a 
komunikace. Veškeré mentální aktivity (např. myšlení, řešení problému nebo i 
paměť) jsou pak považovány za jednu z forem vyprávění příběhů. Taková 
definice ovšem postrádá smysl. Předpokládáme-li, že není nic jiného než 
příběh, pak kategorie příběhu přináší "rozlišení bez rozdílnosti", a popírá sebe 
sama. Jinak řečeno - termín musí být vymezen i tím, co není - ne-příběhem. 

Krom všech uvedených znaků dobrého příběhu (dobrá struktura, časové 
uspořádání, pointa, stabilita identity apod.), lze za rozlišovací kritérium oproti 
ne-příběhových formám komunikace pokládat i jisté výsadní postavení, které 
vůči těmto jiným formám příběh zaujímá (McLeod 1997). Zážitek účasti na 
příběhu - jako posluchač nebo vypravěč - je určen emocionálním vtažením do 
děje. Zvlášť výrazný je tento zážitek v situaci, kdy zkušený vypravěč vypráví 
pohádku skupině dětí, nicméně v oslabené formě se projevuje pokaždé. 
Předpokládá se, že lidská kapacita pro reflexivitu vyhodnocující prožívané 
události a jejich obohacení o význam, je při nasloucháni příběhu značně 
potlačena (respektive utlumena). Jako by přílišná reflexe vytrhávala z děje a 
rušila okouzlení příběhem. Čas na reflexi přichází až po skončení vyprávění. 

Pokud vymezujeme příběh v psychologickém smyslu, jsme ještě více než 
v jiných případech vázáni kontextem, v jakém k jeho vyprávění dochází. Při 
terapii klient vytváří mnohovrstevnatý pohled na svůj život, do něhož jsou 
vpleteny různé příběhové linie, a každý znak nebo slovo může být součástí 
příběhu, který začal o několik sezení dříve. Nadto je nutné neztrácet ze zřetele 
implicitní, nevyřčené příběhy, jež se odehrávají v pozadí terapeutického 
dialogu. Není proto vhodné se opírat o ostré definováni příběhové gramatiky, 
jež by vedlo ke ztrátě porozumění tomuto typu fragmentovaného příběhu 
Qehož struktura není a nemůže být ideální). Vhodnějším přístupem je 
definováni určitých znaků (dimenzí) příběhu, jež se mohou stát vodítkem pro 
porozumění životní zkušenosti klienta. 

J5 



ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A PRINCIPY NARATIVNí PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

3. STRUKTURA PŘÍBĚHU 

3.1. Téma 
Proces narativizace zkušenosti bývá obvykle dělen do dvou částí 

(Hermans 1992). Tou první z nich je tematizace a druhou pak vytváření osnovy 
(emplotment). V procesu narativizace jsou události řazeny do osnovy (nebo 
naopak opomenuty) podle jejich relevance vzhledem k ústřednímu tématu 
narativu tak, aby si příběh zachoval koherentnost. (Gergen 1997) 

Téma je kategorií analogickou tématu literárního díla. Obsah, v tomto 
případě životní zkušenost daného člověka, je ztvárňován do určité formy 
příběhu, který vyprávíme. Je tím nejzjevnějším z životního příběhu, látkou 
sdělení, nevyžadující žádnou interpretaci. 

Za tímto zjevným tématem však leckdy můžeme tušit i téma 
nevyprávěné - potlačené nebo vytěsněné. Psychodynamické přístupy 

poukazují právě na tyto "mezery" mezi lidskými touhami a jejich příběhovým 
vyjádřením, na ty části příběhu, které zůstaly zamlčené, nekompatibilní 
s celkovým vyzněním příběhu a proto nezařazené do smysluplné souvislosti. 
(Shafer, 1976) V těchto bodech se koncentruje význam a potenciální mnohost 
interpretačních variant. 

Posun v ústředním tématu narativu je možný právě díky zaplňování 
"bílých míst" příběhu, nebo prostřednictvím změny v posuzování významu 
jednotlivých událostí, jež byly včleněny do příběhu. V kontextu životního 
příběhu je tento proces nazýván "rebiography" (Botella 1997) 

K tomu je však nutné vědomí toho, že příběh, který vyprávíme - a téma, 
kolem něhož vytváříme význam své zkušenosti - je jen jednou z mnoha 
možných variant. Jedinec je průsečíkem různých příběhů. Pokud ztratíme 
schopnost a ochotu je stále zkoumat a revidovat, vnášet nová témata do našich 
příběhů, připomínat si svoji minulost, přehodnocovat a aktualizovat svoji 
budoucnost, může se náš příběh stát prázdnou šablonou. 

3.2. Osnova 
Klademe-li si otázku, jakým způsobem vlastně dochází k příběhovému 

ztvárnění, pak lze obecně říci, že konstrukcí dějové souvislosti, tedy 
prostřednictvím určité zápletky či narativní konfigurace. "Svojí souvislostí, 
směřováním a tvarem má naše zkušenost povahu zápletky" (Chrz 2004, s. 27) 
V širší souvislosti se mluví o syžetu, nebo osnově (plot) příběhu. 

Jejím charakteristickým znakem je časová následnost- sekvencialita. Ta 
ovšem ještě nevytváří z řady událostí a jednání zápletku, která definuje příběh. 
Abychom mohli hovořit o osnově, je třeba, aby události byly spjaty vnitřní 
souvislostí, aby vyplývaly jedna z druhé. Podstatná část této kauzality spadá do 
řádu záměrů a důvodů, realizovaných v jednání, který dává příběhu vnitřní 
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souvislost. Logika narativnfho zřetězeni událostí je logikou záměrů a cílů. 
Souhrnně vzato: osnova dává našemu životu časovou, kauzální a cílesměmou 
linii, nabízí zkušenosti souvislost a směřování - strukturuje příběh na jednotlivé 
etapy ("začátek prosttedek a konec"), určuje jeho celistvost a smysl. 
Prostřednictvím narativní konstrukce je životu vtiskován celkový tvar; 
zkušenost se stává konfigurací. Vedle diachoronní, časové linie, představuje 
zápletka druhý roz1něr narativm konstrukce, linii synchronní, figurální. 

Vyprávění v sobě vždy svým způsobem obsahuje paralelu, či analogii, je 
konstruová11o obmět'\ováním a ro~vfjenfm určitých vzorc:tJ či invariantů. Tato 
myšlenka nás dále vede k otázce možné typologie narací, jež představují 
určitou logiku ~tvárnění života. S tím souvisí i předpoklad o existenci daného 
počtu základních osnov, ze kterých se odvozují veškeré psané i vyprávěné 
příběhy všech dob. Tato idea "obecných osnov" (generic plots) původně 
pochází z literárně teoretických studií. Různí autoři se pokoušeli nalézt a 
vymezit typologii základních témat, která se v těchto příbězích objevují. Za 
všechny uveďme dva nejvýznamnější.3 

Lawrence Elsbree (McAdams 1985), předpokládá, že linie všech příběhů se 
odvíjejí od několika základních "archetypálních dějů", odvozených 
z cyklického řádu změn v přírodě. Ty jsou univerzální sekvencí akcí, 
srozumitelnou všem lidem ve všech kulturách. Obsahují v sobě prožitek 
rituálů, formulující základní fáze lidského zrání (růstu) a vyjadřující primární 
potřeby člověka. Elsbree hovoří o pěti obecných osnovách : 

1. Budování domova a zázemí. Základním dějem je pěstování zahrady, 
stavba domu nebo udržování lidského společenství. Hrdina vytváří řád z 
chaosu- odděluje světlo od tmy, zem od vody, muže od žen, jeden úkol 
od druhého, vůdce a následovníky, čas práce od času hry. Děj je poháněn 
starostí o růst, individuaci a kontinuitu lidského společenství. 
Dominantním rytmem je práce a dominantním obrazem zahrada. Příklad 
této osnovy nacházíme v Knize Genesis, Robinsonovi Crusoe, nebo 
Goldingově knize Pán much. 

2. Účast v soutěži nebo v boji. Aktér zde prosazuje a brání integritu self 
skrze zápas a soutěž (spor), často tváří v tvář příslušníkům opačného 
pohlaví. Dominantním rytmem je střídání vzrušení a následného 
uvolnění. Jak uvádí Elsbree, nejdříve je vyprovokováno nepřátelství, 
dojde ke střetnutí, eskalaci napětí a následnému uvolnění, podrobení a 

3 
Snaha nalézt jedinou společnou osnovu - abstraktní schéma podle něhož jsou komponovány všechny 

phběhy -je v kulturní antropologii a naratologii obecně vcelku silným názorovým proudem (Levi
Strauss, Propp, Greimas, in Murray 1990). Na opačné straně názorového pole pak stojí Ricoeur (2000), 
který tvrdí, že teprve "undecidable events" (nerozhodnutelné události) otevírají pole pro naraci. Není 
proto možné chápat každý mýtus schématicky, neboť tím bychom jej ochudili o šíři jeho možných 
významů. 
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zklidněni nebo transformaci láskou. Příkladetn je Zkrocení zlé ženy, 
nebo Pýcha a přcdsudck 

3. Podst~upeni cesty. V Odysseji, Knize Exodus i Alence v :Říši divů se 
protagonista vydává hledat nový domov, novou identitu nebo nový 
úkol. Ať hledá lepší budoucnost nebo prchá před nesnesitelnou 
minulostí, cesta na niž nastoupil musí být plná objevů a překvapeni. 
Dočasné zkomplikováni, zauzleni (okamžik relativni stability) je 
následováno vcelku nenadálým pohybem vpřed. Rytmus je často 

určitým typem neklidného poháněni - neúprosným pohyb vpřed, který 
žene aktéra lineární sérií epizod. 

4. Snášení utrpení je velnů obv y kluu osnovou. Hlavním motivem. je 
zkouška hrdinovy věrnosti v rozhodnutí- volbě, kterou učinil. Dějový 
Iylmus je dostředivý, kdy svět vyvíjí zvyšující se tlak na trpícího, aby se 
vzdal nebo změnil. Zástupců je bezpočet - Job, Král Lear, Čekání na 
Godota. 

5. Snaha o završení. Nejvšeobecnější osnova, často kombinovaná 
s předešlými, která je konečným cílem děje. Mnoho příběhů nicméně 
končí náhle plným završením: Božská komedie, Vojna a mír a Elliotova 
Pustina. Základním dějem je hledání transcendence. Hrdina v úsilí o 
završení překonává sám sebe a splývá s všeobjímajícím celkem. Rytmus 
děje charakterizuje honba a neúnavný zápas o to, co je protagonistou 
vnímáno jako transcendentní dobro, pravda nebo krása. 
Obecné osnovy nejsou vtaženy pouze k příběhům literárním, ale objevují 

se i v životním příběhu každého člověka. Elsbree říká : 
"Nejenže si půjčujeme základní osnovy a příběhy jiných lidí a kultur a 

přizpůsobujeme je našim účelům; uchylujeme se k příběhům jako krajnímu 
(největšímu) druhu osobní výpovědi. Když chceme opravdu vysvětlit, proč 
jsme se oženili nebo rozvedli, opustili zaměstnání nebo si vybrali školu, stali se 
pacifisty nebo hrdlořezy, přijali víru nebo se stali skeptiky, vyprávíme příběh 
nebo sérii příběhů. Poté co naše abstrahování nebo generalizování selhalo při 
snaze být přesvědčiví nebo jasní (srozumitelní), předneseme podobenství naší 
osobní zkušenosti." (podle McLeoda 1997, s. 57) V psychologickém kontextu 
z této koncepce vycházel zejména Dan McAdams (1985, 1993) 

Analogickou klasifikaci narativních struktur nabízí Frye (2004). Týká se 
pohledu člověka na svět, ve kterém by chtěl žít, na svět, ve kterém by nechtěl 
žít, na svůj úděl (osud), touhu po světě, který by chtěl vytvořit a situaci, která se 
vzpírá snahám o změnu. Jakkoli podléhá konkrétní literární forma příběhů 
dobové konvenci, můžeme brát tyto struktury jako "interpretativní rámce" 
(Goffman 1974) pro každodenní zkušenost. Základními typy jsou: 

1. Komedie - zpracovává téma triumfu člověka nad světem skrze 
harmonizování konfliktních sil. Obvyklým motivem je láska, jíž se staví 
do cesty překážky (původ hrdiny, "nerovné postavení", nesouhlas 
rodičů, apod.) Konec je šťastný, slavnostní (nejčastěji svatba). 
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Zdůrazňovaná je sociální soudržnost, jako léčebný prostředek všech 
problémů, jež dokáže ohladit třecí plochy, a jejímž výsledkem je klidná, 
hladce fungující společnost. Oproti běžnému chápáni komedie zde 
humor není nezbytným prvkem. Obecně je archetypem jara, počátku a 
uoz.ení. Příkladem může být Shakespearova hra Jak se vám líbí. 

2. Romance představuje sluneční zenit, léto a triumfální fázi. Je typická 
vítězstvím dobra nad zlem, ovšem v abstraktnější formě než je tomu u 
komedie. Ohniskem vyprávění je individuální hrdina a jeho 
dobrodružství při zápasu se zlenl na cestě k osobní zralosti. Ostatní 
postavy se přitom vyhraňují podle toho, zda jsou na straně hrdiny 
(dobra), nebo proti němu. Prototypem romance je Homérova Odyssea. 

3. Tragédie, symbolizována západem slunce, podzimem a fází umírání, 
doplňuje archetyp komedie. Zahrnuje v sobě příběhy o "pádu" - bohů, 

ideálů, hrdinů, násilí, smrti a izolaci. V klasické tragédii Qakou je 
Sofoklův Král Oidipus) se hrdina ocitá osamocen, oddělen od 
přirozeného řádu věcí. Vyústěním je sice obnovení řádu a rovnováhy, 
nicméně za cenu katastrofy. Hrdina podstoupí oběť osudu, a dochází 
poznání. 

4. Satira - Ironie je archetypem temnoty, zimy a rozkladu, a tím i 
protipólem romance. Pohybuje se stejně jako ona ve fantazijním světě, 
jenže jej zesměšňuje konfrontací s každodenní realitou. Vítězí v něm síly 
chaosu a tajemství, odhalujíc dvojznačnou a celostní stránku lidské 
existence. Hrdina může mít mnoho podob a spojovat v sobě komické i 
tragické prvky. 
Zejména v moderní literatuře se ovšem všechny typy vzájemně prolínají. 

Na Fryeho pojetí navazoval ve svých pracích Murray (Říčan 1988, Svoboda 
1999), když použil psychologické motivy aktérů příběhu (afiliace, dominance, 
achievement, sex apod.) jako vodítko pro psychodiagnostickou typologii 
narativů v Tématickém apercepčním testu (TAT). 

V protikladu k těmto typologiím stojí Campbellova (2000) koncepce 
"monomýtu" o hrdinovi, jediné osnovy, jejíž variace nalezneme v různých 
formách napříč staletími. 

Hledáni "základních osnov" vždy obsahuje určitou míru redukce. 
Neexistuje pravděpodobně žádný důvod se domnívat, že počet osnov příběhů 
je nějakým způsobem omezen. Spíše než hledáni definitivního počtu 

narativních forem proto Gergen (1997) upřednostňuje kulturně podložený 
náhled na nekonečné množství osnov. Prezentuje lineární model založený na 
dosahování určité hodnoty - vítězství, dosažení cíle a šťastného vztahu na 
jednom pólu a selhání, ztráta milovaného objektu, neštěstí a selhání na pólu 
opačném. Mezi těmito variantami tak vzniká prostor směřování k pozitivnímu 
(progresivní narativ) nebo negativnímu (regresivní narativ) konci a ustálená 
poloha mezi nimi (stabilní narativ), sjednocující v sobě obě polarity. 
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Gergenova typologie je natolik široká, že neomezuje bohatství narativů a 
přitom umožňuje do jisté míry anticipovat, kam daný příběh směřuje. Gergen ji 
rovněž vztahuje k sociální - vztahové funkci narativu: 

Stabilní narativ v sobě nese schopnost "být srozumitelný" pro ostatní ve 
své trvalé, konzistentní a koherentní identitě. Ve vztazích obvykle slouží 
potřebě dozvědět se s určitostí, "zda jsou lidé opravdu takoví, jak se zdajt', zda 
určité osobní vlastnosti vykazují stálost v čase a je možné se na ně spoléhat. 

Progresivní narativ odráží touhu po změně, neboť každá stabilita může 
být po čase pokládána za svazující nebo sterilní. Vyjadřuje schopnost 
prezentovat negativní stránky svojí osobnosti nebo určité události jako schopné 
změny k lepšímu, odráží zaměření do budoucnosti, kdy se investice do vztahu 
zhodnotí, navzdory současným pochybnostem. 

Regresivní narativ dokáže vyvolat pozornost, účast a blízkost druhých 
lidí. To je jeho účelem, neboť příběh o depresi nemá význam jako popis 
mentálního stavu svého autora, ale jako způsob, jak jej vtáhnout zpět do vztahů 
s ostatními. Takový příběh může současně nabízet neštěstí i naději, ztrátu i zisk, 
omlouvat selhání i plánovat satisfakci. V naší kultuře mohou tyto příběhy plnit 
i kompenzační funkci. Slyší-li člověk příběh o špatných podmínkách a zlých 
koncích, budí to v něm potřebu tyto podmínky zlepšovat a aktivně se snažit o 
konce dobré - mají za úkol motivovat ke změně (převyprávět tragédii 
v romanci) a současně i poučit a varovat. 

3.3. Žánr 
Vyprávěni příběhů je vždy postaveno na konkrétní události, jež má být 

zachycena. Forma jejího převyprávěni se ovšem podřizuje kulturním 
konvencím a specifické příběhy tak nabývají podoby obecného typu či žánru, 
což s sebou nese i podřízení se určitým narativním pravidlům, usnadňujícím 
rozpoznatelnost mezi ostatními žánry. Existence žánru je univerzální vlastností 
každého přirozeného jazyka. 

Definování žánru a jeho pravidel přitom není ani v literární vědě 
jednoznačné. "Mnoho nejasnosti je způsobeno tím, že označeni ,žánru' se 
používá jak pro ty nejzákladnější mody literárního umění (lyrické, narativní, 
dramatické), pro kompoziční kategorie (poezie, próza, fikce) a pro 
specializovanější subkategorie, které jsou definovány v závislosti na mnoha 
různých kritériích. Tato kritéria zahrnuji formální strukturu (sonet, pikareskní 
román), rozsah (novela, epigram), úmysl (satira), dopad (komedie), původ 
(lidová pohádka) a námět (pastorální, vědecko-fantastický)." (Adler 2004, s. 85) 
"Příběh" je tak již sám o sobě vyznačením žánru (v protikladu k poezii nebo 
dramatu), a zároveň může nabývat například podobu bajky, reportáže, tragédie 
nebo ságy. 

"Žánr" v perspektivě narativni psychologie je možno chápat jako 
stylistickou a tematickou jednotu zápletky, s určitými pravidly pro její vývoj, 
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role a vzájemné interakce protagonistů příběhu. Rovněž úloha vypravěče se 
v rámci žánru řídí určitými pravidly. 

PuJle Brunera (1991) představuje žánr specializovaný způsob předvídání 
podmínek života člověka a komunikace o něm v rámci kultunúho kontextu. 
McAdams (1993) mluví o žánru jako o "příběhu v pozadí", nebo také "vedoucí 
metafoře osobního mýtu", přičemž hlavní funkcí obou těchto konceptů je 
zajištění jednoty a díJslP.dnosti narace, a tím její pochopitelnosti a sdělnosti. 
Jakýkoli smysluplný, koherentní příběh se musí vejít do nějakého žánru a 
je tfmto žánrem řízen ve svém vývoji, v neoddělitelné jednotě obsahu a fonny. 
Svými pravidly vtiskne žánr příběhu nezaměnitelný rukopis, sjednocující 
jednotlivé epizody do celku vyprávění. Příběh ovšem může některá z těchto 
pravidel porušit (například přesahem do jiné žánrové kategorie). Překročí-li 
toto vybočení z pravidel žánru určitou mez a nebude již možné jej zařadit do 
nějakého žánru, hrozí, že příběh upadne do nesrozumitelnosti a roztříštěnosti. 
Žádný koherentní příběh nemůže být sdělen mimo rámec žánru. A zároveň 
v určitém žánrovém rámci můžeme sdělit jen určitý příběh. 

Je velmi pravděpodobné (možná více než McAdamsovo (1993) a 
Maclntyreho (1981) tvrzení o konečné zásobě osnov), že existuje pouze 
omezený počet žánrových kategorií, v nichž je možné vyprávět příběh. 

Podobně, jako existuje omezený repertoár kognitivních, emocionálních a 
konativních reakcí na obecně lidské okolnosti a zkušenosti. Právě tyto naše 
reakce jsou základem konzistentního vzorce žánru, na jehož základě vytváříme 
své příběhy, prezentujeme je sobě i ostatním a žijeme podle nich. To je 
podstatou žánru, v rámci kterého interpretujeme sebe, druhé, svět tak, jak 
funguje a naše postavení v něm. (Adler 2004) 

Na rozdíl od literátů se ovšem jako běžní vypravěči pro žánr svého 
příběhu vědomě nerozhodujeme. Ten základní žánr bývá obvykle nevědomě 
rozhodnut v ranném dětství, působením situačních a interpersonálních 
podmínek, zkušeností a požadavků na straně jedné, a emocionálních, 
kognitivních a konativních reakcí, jež v té době máme k dispozici, na straně 
druhé. Tyto reakce se zdají být za daných podmínek jediné možné, či nejlépe 
odpovídající, a to jak z hlediska adaptace, tak i z hlediska sémantické a 
hodnotové tvorby významu. Později začnou takto vytvořené reakce a 
interpretace zapadat do rámce rolí a pravidel některého žánru. Jakmile je 
jednou tento žánr s pravidly pro rozvoj zápletky a role protagonistů "zvolen" a 
ustálen, začneme všechny následující zkušenosti interpretovat v jeho intencích. 
Jinak řečeno - začneme vytvářet sebe-naplňující či sebe-potvrzující předpovědi 
(např. Watzlavick 1998). Je to žánr, co dále určuje vývoj našeho životního 
příběhu: to, jak interpretujeme události, jež se nám dějí, jak jednáme, cítíme a 
sníme, jak vysvětlujeme minulost i spřádáme ambice a plány do budoucnosti 
(Sarbin 1986). Žánr je relativně stabilní strukturou, jež zůstáváme podvědomě 
věrní. 

V jistém smyslu je koncept žánru velmi blízko například teoriím 
životních scénářů či skriptů (např. Berne 1997, Steiner 1974, 1999), ústředních 
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metafor (Sarbin 1986), klíčových přesvědčení (Tomkins in Berne 1999) nebo 
souborům očekávání. Koncept žánru se pokouší tyto přístupy integrovat na 
jednotné pojmové a ideové bázi narativní psychologie. Koncept žánru 
vysvětluje a odráží interpretační systém jedince - tedy systém postojů k sobě, 
druhým lidem a ke světu, jež odráží jedincovu identitu (McAdams 1993, 
Čermák 2000) i to, jak se tato identita vyvíjela (Bruner 1990, Maclntyre 1981) 

Konceptem žánru životního příběhu v psychoterapeutické praxi se 
podrobněji zabývají například Adler (2004) nebo Korolev (2002) 
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4. DIMENZE PŘÍBĚHU 

N a základě uvedených definic můžeme souhrnně vymezit určité aspekty 
příběhu - kategorie narativního obrazu světa. Nejedná se o uzavřené dělení. 
Příběh je ve své podstatě neuzavřený a dynamický fenomén, který se vzpírá 
snahám o přesnou deskripci. Mttžeme jej přirovnat k 110blaku motýlů", v nčmž 
různé entity tvoří proměnlivý celek. 

V této kapitole jde především o vyzdvižení těch kvalit, které může 
narativ1ú melafora vnést Jo porozuměni člověku a jeho bytí ve světě, zvlášť 
s ohledem na psychoterapeutickou perspektivu. Výčet znaků příběhu si bere 
jako základ Brunerovu koncepci narativní reality a jejích rysů (1991/1994), 
s rozšířením o náhledy dalších autorů s poněkud odlišným ideovým zázemím. 
Cílem je postihnout pestrost narativního obrazu světa a nastínění možného 
přesahu do aplikace v oblasti psychoterapie. 

4.1. Narativní diachronicita (časové uspořádání událostí) 
Příběh sestává z událostí, které jsou řazeny v určité časové následnosti. V 

jediném příběhu se setkáváme s odkazy k několika samostatným akcím a 
pocitům, ovšem žádná z těchto událostí nemá význam sama o sobě, smysl jí 
dává teprve umístění v rámci časové následnosti4• 

Vyprávění v sobě spojuje všechny časové dimenze - minulost, ve smyslu 
vybraných minulých událostí (reálných i imaginárních), budoucnost, jako 
anticipovaný vývoj nebo cílový bod (více či méně jasný) a přítomnost coby 
transformační článek mezi nimi. Každá část příběhu, každý segment akce nebo 
pocitu přitom nějakým způsobem odkazuje k vynořující se budoucnosti, a 
stejně tak je i význam minulosti nesen celým příběhem. Tato lineární časová 
struktura je přitom odrazem času subjektivního, odměřovaného lidským 
prožíváním, a nikoli hodinami. A narace jedinečným způsobem tento zážitek 
temporality - žití v čase uchopuje. 

K otázce času a jeho subjektivního vnímání nalezneme v dějinách 
filozofie i vědách o člověku množství pramenů 5

• V souvislosti s vyprávěním 
jsou relevantní zejména práce Paula Ricoeura (2000, 2001). 

Podle něj existuje patrně reciprocita mezi vyprávěním (narativity) a 
bytím v čase (temporality). Zážitek "lidského času" Gako třetího času vedle 
"kosmického" a ryze "fenomenologického") se nám zjevuje prostřednictvím 
narativu - příběhu. Příběhy, vyprávěné nebo čtené, formulují tento čas, 
vytvářejí jej a dávají formu lidské zkušenosti. Čas je vnímán jako ústřední 
charakteristika lidské existence. V každém vyprávění jsme konfrontováni 

4 
Bachtin (1988) označuje tuto časoprostorovou strukturu událostí termínem "chronotyp". Je 

základem representability událostí, materializuje čas v prostoru. Mluví tak například o "dobrodružném" a 
"obyčejném" chronotypu, z nichž každý dává zobrazené zkušenosti jiný narativní řád. 

5 Systematické zpracování této problematiky viz např. Tyl (1986) 
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s množstvím alternativ "temporalizování" zkušenosti, přičemž tato časová 
kvalita prožívání je společná pro realitu i fikci. 

Z psychologického hlediska je ledy příběhová struktura formou, jejímž 
prostřednictvím dáváme Rvému životu kontinuitu v plynoucím čase, pudt 
celistvosti, vnitřní soudržnosti jednotlivých událostí a zážitků. Lze říci, že 
teprve časovým strukturováním se elementární životní děrú stává indi v iduálrú 
životní historií (Gebsattel1992). 

Minulost přitom nerú pouhým statickým záznamem bývalých událostí, 
myšlenek a pocitů. Vstupuje stále znovu do naší žité přítomnosti, aby se 
aktualizovala - viděna novou perspektivou. (Ostatně účinnost mnoha 
terapeutických směrů - především dynamicky zaměřených - je právě na této 
vlastnosti postavena, podobně jako mnohé náboženské rituály smíření.) 

Aby se však minulost stala jasně ohraničenou bývalostí, je třeba uvést 
privátní čas do vztahu k obecně sdílenému (komunikovanému) světu. (Růžička 
2002) V psychoterapii jsme svědky toho, jak se minulost přetváří současně 
s duševními změnami. To, jakým způsobem svou minulost prožíváme, se úzce 
váže k tomu, jak žijeme svou současnost a jakou budoucí perspektivu pro sebe 
dokážeme nalézt. Teprve v okamžiku, kdy dokážeme svou zkušenost 
převyprávět - tedy časově zařadit, uspořádat a sdílet s ostatními lidmi - jsme 
schopni se k ní svobodně vztahovat. V opačném případě se k ní vracíme jako 
k nehotovému tvaru, schématickému příběhu, abychom jej dokončili 

("opravili"), abychom v ní nalezli nové emoční významy, opomenuté detaily a 
zaplnili mezery v kontinuu životního příběhu. Obohacením a ožíváním 
minulého se strukturuje a naplňuje i současné prožívání 6. 

Naprosto zásadní je otázka práce s minulostí u traumatických zážitků. 
Trauma se totiž nestává traumatem pouze samotnou událostí. Teprve uváznutí, 
zajetí v minulém čase bolestné události, znemožňuje pohyb vpřed a stahuje 
znovu a znovu pozornost. Člověk není schopen vnímat nové události - žije 
v minulosti a na přítomnost "nezbývá čas". 

Problematické strukturování časové perspektivy se však netýká pouze 
minulosti. I přítomnost - čisté tady a teď - může být i únikem před konfrontací 
s realitou ubývajícího času; tedy oběma póly časového kontinua - ztracenou 
minulostí a nejistou budoucností. Je vyjádřením hédonistické touhy po věčné 
slasti. 

Pokud by byla lidská paměť přesným otiskem událostí (které si pouze 
nejsme schopni vybavit), vylučovala by velmi podstatnou schopnost 
interpretovat určitou událost mnoha různými způsoby. Stali bychom se závislí 
na jediné naraci - jediné možnosti porozumění určité zkušenosti. Cílem 

6 N ávraty do minulosti a zabývání se vzpomínkami, které pozorujeme u starých lidí, je dáno 
právě potřebou uspokojivě uchopit minulost a nacházet v ní stále nové prvky. Poměrně typické 
bývají i změny (deformace) časového prožívání, které doprovázejí mnohé duševní poruchy. 
(Gebsattel1992) Typickým příkladem může být "zastavení času" a ztráta budoucnosti 
prožívané depresivními pacienty. 
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psychoterapie proto rozhodně není přesné vybavení si nějaké minulé události a 
pocitů s ní spojených, ale především její nové uchopení a objevení skrytého 
polenclálu pro přituumust a budoucnost. 

S pochopením významu minulého má pak nově přetvořená minulost sílu 
a moc změny: proměny minulosti, současnosti, budoucnosti životního času 
člověka. Po této nové interpretaci - převyprávění může obohacená minulost 
přesahovat do přítomnosti, aniž by omezovala její plnost. A rovněž současnost 
- osvobozená od zužujícího, okamžitého "ted"'- může vstupovat do minulosti, 
aniž by ji narušovala, deformovala nebo falzifikovala. (Růžička 2002). 

4.2. Smysluplnost a koherence - řešení dilemat a tenzí 
Existuje zásadní rozdíl mezi "narativizovanými zážitky" (uspořádanými 

do příběhu) a těmi, jež takto zpracovány nejsou. Každodenní život se skládá 
převážně z obyčejných, všedních události, v podstatě vnímaných jako banální a 
samozřejmé. Jsou očekávatelné a reagujeme na ně víceméně automaticky. 
Rozumění jejich významu probíhá podle kanonických "scénářů" (Schank, 
Abelson in Čermák 2004). Ty jsou preskriptivním modem, určujícím, jak se má 
člověk v podobných situacích chovat v souladu s kulturně danými vzorci. 
Mohou být použity jako základ příběhů, ale samy o sobě ještě příběh 

nevytvářejí. To se děje až s narušením tohoto scénáře, nebo v situaci, pro níž 
není žádný preskriptivní modus vytvořen. V takové chvíli vstupuje do děje 
zásadní zvrat - příběhová "krize", která zrychlí jeho tok a provokuje vznik 
příběhu. 

Podle Brunera (1991/1994) je jednou z významných funkcí příběhu 
právě pomoc při zvládání nebo vysvětlování odchylek od očekávaného, 
"normálního". Uvádí příklad věty "šel jsem si do obchodu koupit noviny." Ta 
pouze popisuje kulturně očekávanou sekvenci události a chování, a nepotřebuje 
další vysvětlení. Teprve v okamžiku, kdy ji opatříme dodatkem " ... ale obchod 
byl prázdný" , otevíráme základ nového příběhu o tom, co bude následovat. 
Prázdný obchod vybočuje z očekávání. Část významu každého příběhu je dána 
právě napětím mezi neobvyklými, zvláštními událostmi a všední rutinou, která 
je jimi narušena. Vyprávěním je neobvyklá zkušenost znovu zpracovávána a 
sdělováním je obnoven řád, jistota "pochopitelného světa". Struktura příběhu 
přitom stojí na implicitním souboru sociálních a kulturních pravidel, jež 
zaručují jeho srozumitelnost, a každým vyprávěním se tento soubor více 
posiluje. Neobvyklé události je přiřazen smysl prostřednictvím spolehlivého, 
důvěryhodného nástroje. Jím je možné situaci uchopit a zároveň sdílet 
v sociálním kontextu. Příběh je postaven na paradoxu normativnosti - je 
kanonickou strukturou, v níž je jako jedno z klíčových pravidel zakotveno 
porušování tohoto narativního řádu. 

Sarbin (1986) nahlíží proces začleňování nových událostí do narativní 
formy z jiného úhlu. Základním procesem pro něj je formulování metafory. 
Setká-li se člověk s událostí, pro níž nemá připravenou kategorii nebo třídu, 
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zůstane tato událost "bezpříkladná", tedy nezařazená a neasimilovaná do 
osobního narativu. Pro vytvoření nové kategorie, do níž by tato událost mohla 
patřit, je klíčové rozpoznání určité podobnosti, jež dává základ pro analogii 
nebo Oe-li třeba určitý lingvistický posun) pro metaforu. Tato metafora pak 
slouží jako "precedens" pro následující situace podobného ražení. 

Příběh je v této rovině nejen reprezentaci skutečnosti, ale má význam i 
při řešení dilemat a tenzi. A je mnoho způsobů, jakými tuto funkci plní. Jednou 
z cest je právě zmíněné začleňování neobvyklých jevů do obrazu světa 

každodenní zkušenosti. Obnovuje se tak pocit smysluplnosti dění a kontroly 
nad situaci. 

Další možností řeše1ú problému skrze přfběh je znovu-uspořádání 
chaotických zážitků do kauzálnfc.h sekvencí, vytváření souvislostí toho proč a 
jak se včci staly. Kauzalita je přitom definována jako "řetězec následností, který 
je pro adresáty přijatelný jako dobrý důvod pro některé vedlejší události nebo 
jejich sekvence" (Lindeová 1996, s. 127). Tento řetězec událostí nesmf být ani 
příliš rozsáhlý, ani úzký - nesmí podlehnout ani obrazu absolutně 

predeterminovaného života, ani nahodilosti a nevyzpytatelnosti existence. 
Zároveň dochází k zaplňování mezer v časové kontinuitě, což opět posiluje 
koherenci narativní struktury (Lindeová 1996). 

Akceptace a smysluplná organizace minulých zkušeností jsou základem 
vnímání života jako kontinuálního toku událostí. Coby dospělí vnucujeme 
narativní plán našemu životu tam, kde před tím žádný plán nebyl. Tvoříme 
příběhy tak, aby naše životy a životy jiných dávaly smysl. Prostřednictvím 
narativity se definujeme. Vytvořit smysl života znamená vytvořit dynamické 
narativity, které učiní zdánlivý chaos lidské existence smysluplným a 
koherentním. 

Pokud se dopustíme chyby v této narativní konfiguraci, zakoušíme pocit 
neklidu a stagnace. Crossleyová (Čermák 2002) mluví o klientovi jako o 
"narativní trosce". Cílem terapie je pak oprava trhlin, s cílem posílit v jedinci 
větší pocit koherence, kontinuity a smyslu života. 

Wiederman (Murray 1990) chápe terapii obecně jako způsob zacházení 
s prožíváním tak, aby se ustavil konzistentní způsob náhledu na existenci 
(životní okolnosti). Terapie je tréninkem pro porozumění - organizování 
zkušeností v realitě (vhled není nezbytně nutný). Psychické problémy jsou de 
facto špatnými (neúplnými) příběhy a jako k takovým se k nim přistupuje. 

S každým dalším vyprávěním se aktivují opomíjené aspekty události, 
dochází k jejich reflexi a tím se situace dokončuje, uzavírá. Tento způsob 
můžeme nalézt při zpracovávání ohrožujících nebo traumatických situaci. 
Pracují tak například záchranné týmy při rekonstruování akce. Metoda 
"debriefingu" je rovněž dobře známá v krizové intervenci u hromadných 
neštěstí a přírodních katastrof. (Vodáčková a kol. 2002) 

Zajímavý výzkum Pennebakerův (1988) se pokoušel postihnout dopad 
písemného zpracovávání traumatického zážitku na somatický stav. 
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Skupině studentů bylo zadáno zaznamenat v průběhu čtyř dnů svůj 
nejhorší zážitek - nejen popis události, ale především nejhlubší myšlenky a 
pocity s ním spojené. V ideálním případě se mělo jednat o zážitek, se kterým se 
dosud nikomu nesvěřili (a pokud ano, pak nikoli do detailů). Nebylo přitom 
specifikováno, zda půjde o jednu epizodu zapisovanou na pokračovárú, nebo 
zda v každém dnu bude vznikat příběh jiný. 

PI·ed experimentem, těsně po něm, a v odstupu šesti týdnů byl u 
zúčastněných osob sledován zdravotní stav. Bezprostřednč po experimentu 
bylo zaznamenáno poměrně výrazné zhoršení imunologických ukazatelů, 
odpovídající stresové situaci z opětovného vybavení těžkých, konfliktních 
situací. V dlouhodobé perspektivě se ovšem stav sledovaných osob spíše 
zlepšil, a to tím výrazněji, čím více byla popisovaná traumata do té doby skrytá, 
nesdělená a jejich popis otevřenější a emotivnější. 

Pennebaker předpokládal, že existuje základní lidský sklon (nebo 
potřeba) otevřít své problematické zážitky ostatním lidem. Pro vypravěče tento 
postup přináší úlevu, "mír v duši", a pro komunitu zprávu o tom, co se 
odehrávalo zatím skrytě, na privátní úrovni, a co by mohlo být potenciálně 
nebezpečné. Zároveň však existuje množství sociálních faktorů, které tendenci 
sdílet traumatické zážitky inhibují. V důsledku toho jsou lidé s tímto druhem 
zkušenosti nuceni hledat cesty, jak potlačit vnímání svých bolestivých zážitků i 
svou potřebu je sdílet s ostatními lidmi. Jedním z možných způsobů je 
somatizace - tedy projev na fyzické úrovni symptomu. Mezi další mohou patřit 
například obsedantní zabývání se tímto zážitkem, nebo jeho symbolický projev 
ve snu. Uvedený proces je dobře známý na úrovni mluvené řeči. V psané 
podobě však má jiné, specifické kvality. 

Mnozí z účastníků výzkumu uváděli, že jim psaní pomohlo uvést tyto 
události do zvládnutelnější perspektivy. Nutnost držet se struktury příběhu 
s jasným začátkem, středem a koncem vnesla řád do vzpomínek a pocitů, které 
byly do té doby zmatené a těžko uchopitelné. Zároveň se tím rozčlenila dosud 
jednolitá zkušenost na jednotlivé části. Pennebaker mluví o "traumatickém 
uzlu", kde je strach svázán se vzpomínkami tak pevně, že k nim neumožňuje 
přístup. "Osnova" - vnitřní struktura příběhu je metaforickým protipólem 
"traumatického uzlu". Rozmotává nepřehledné klubko pocitů a událostí a 
zároveň je začleňuje do oblasti běžných (obyčejných) vzpomínek. Text 
poskytuje bezpečné místo ke svobodnému vyjádření - není třeba úplného 
odhalení v určeném čase a místě. Teprve poté, co se autorovi podaří 
zformulovat si své myšlenky a pocity sám pro sebe a unést následnou 
konfrontaci s nimi, se může svobodně rozhodnout, zda pro ně chce hledat i 
čtenáře. 
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4.3. Emoční aspekt narativity 
Další funkcí příběhu na úrovni vnitřního procesu strukturování 

zkušenosti je začleňování emocí do širšího významového rámce. Příběhy jsou 
nástrojem sdělování a sdílení emocí. 

Lidé nejsou .Jen vypravěči svých příběhů, jsou zaujatými, "vášnivými" 
vypravěči, mluví o svých pozicích v příběhu, které jsou nevyhnutelně afektivně 
zabarvené. Neskládají jako objektivní historiografové události v logickém sledu 
tak, aby vedly k pointě - bez pohnutí a zaujetí. Spíše vyprávějí selektivně a živě, 
s důrazem na momenty, vnímané a prožívané jako významné. 

Podle Sarbina (1986) mají psychologové a jiní vědci tendenci považovat 
emoce a prožívání za spontánní automatické reakce, zažívané na fyziologické 
úrovni. Takový způsob uvažování emoce zpředmětňuje, odcizuje emoce tomu, 
kdo je prožívá. Sarbinovo pojetí vychází z popisu prožívání v každodenním 
životě a vnímá emoce jako "rétorické akty" - identifikuje tak jejich vztah 
k příběhu, verbálnímu sdílení. Nejsou autonomním dílem zkušenosti 
zprostředkované percepcí a kognicí, ale jsou spojeny se všemi ostatními 
životními rolemi a významy, skrze příběh v němž jsou zakotveny. Představují 
informaci pro sociální okruh člověka a jako takové musí být narativizovány, 
aby bylo možné je sdílet. 

V dalších výzkumech pak Rivera (Harre, Gillet 2001) definoval obecný popis 
emocí jako je vina, stud, deprese a úzkost v jejich narativních kvalitách. Aby 
mohl člověk adekvátně popsat "pocit zahanbení", musí zkonstruovat "příběh 
hanby", který zachycuje situaci v níž se uvedený zážitek objevil. 

Většina příběhů v sobě nese větší či menší emotivní náboj. Dokáží 
posluchače pohnout, vyvolat v něm pocit, jež nebyl do té doby v ohnisku 
pozornosti. Díky nim se člověk může k těmto vrstvám prožívání přiblížit. 
Naslouchání emočně bohatému a hlubokému příběhu vytváří zvláštní vyladění, 
otevřenost a ochotu nechat se do příběhu vtáhnout, citově se angažovat. Coby 
posluchač i vypravěč se může nechat vést osnovou příběhu, překonat krizi i 
katastrofu a odejít s pocitem katarze. 

4.4. Záměrné jednání a intencionalita 
Tento pojem v sobě obsahuje velmi podstatný rys vyprávění -

"aktérství", zážitek účastenství na dění ve světě, jehož je příběh záznamem. 
Člověk se v něm nachází v určité pozici, z níž se rozhoduje a realizuje své 
jednání a také rozvrhuje formu uspořádání aktivity mezi sebe a ostatní. Je 
vyjádřením schopnosti ovlivňovat podle svých možností a kapacit dění kolem 
sebe. 

Bruner (1991/1994) zdůrazňuje jako podstatný rys narativní konstrukce 
"intencionalitu" - důvody jednání, vypovídající o tom, že různé typy 
narativního jednání mají význam, smysl či důvod - záměr, přesvědčení, touhu, 
teorii nebo hodnotu. Tyto důvody stojí v přímém protikladu k "příčinám 
jednání". Prvý přístup se opírá o svobodu a odpovědnost člověka jednat 
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v souladu se svými záměry a cíli. Druhý odkazuje spíše k mechanickému pojetí 
typu stimul-reakce. 

Ani záměr ovšem nikdy neurčuje úplně a beze zbytku průběh událostí, 
vždy vstupuje do hry ještě vliv nahodilosti. Ten zároveň omezuje možnost 
predikce. Narativitou nahlížíme první plán jednání, hledáme důvody, proč 
aktér jednal právě tímto způsobem, a nikoli pouze příčiny. 

Neopomenutelnou funkd narativní konstrukce je i .-;di'1vodnční a 
ospravedlnění jednání a zhodnocuje cíle, k nimž toto jedná.J.ú vede. Příběh je 
v tomto smyslu přirozeným nositelem hodnotového či normativního aspektu. 
Hodnoty jsou tím, co příběh přesahuje a zároveň jsou v něj neoddělitelně 
vpleteny, ve směrování a cílech, ve figurách a zápletkách. 

4.5. Vztah narativu k realitě 
Narativní přístup vychází z předpokladu, že život, který žijeme, dostává 

tvar, řád, souvislost, směřování a smysl skrze narativní konstrukce. Těmi je 
zkušenost ztvárněna a současně interpretována. 

Základní otázkou je v této souvislosti vztah života a vyprávění - příběhu 

a reality. Je náš "příběh" jen dodatečným zformulovaným otiskem zážitku, 
nebo je struktura vyprávění natolik zásadní proměnnou, že určuje způsob, 
jakým svůj život prožíváme a chápeme? Jinak řečeno- vyprávíme život nebo 
žijeme vyprávění? 

V rámci fenomenologického pojetí (Husserl, Merleau-Ponty), a v širším 
slova smyslu i v senzualistické a empirické tradici, je prožitková úroveň 
zkušenosti chápána jako primární kvalita, přirozený postoj v němž jedinec ve 
svém vnímání ještě není vyčleněn z okolního světa. Tato zkušenost sice může 
být uvědomovaná či zformulovaná do podoby vyprávění, ale tato reflexe a 
vyjádření už je čímsi odvozeným a dodatečným, neboť zkušenost je ve svém 
základě percepční povahy. (Chrz 2004) 

V protikladu tomuto přístupu stojí celá řada pojetí, akcentující radikální 
obrat k jazyku, diskurzu či textu (Konopásek, 1996). Rozlišování mezi 
zkušeností a jejím jazykovým vyjádřením považují tito autoři za bezpředmětné. 
Za text či diskurz jsou považována nejen vyprávění samotná, ale i ten, kdo je 
vypráví, i to, o čem se vypráví - tedy osoby, jejich jednání a prožívání, události, 
věci, historické a kulturní souvislosti a podobně. Život sám podléhá textové 
logice (narativní konstrukci, diskurzu) a její zákony se vztahují na realitu života 
i prožívajícího subjektu. 

Pojetí Paula Ricoeura (2000,2001), navazující na hermeneutickou tradici 
(Heidegger, Gadamer), je kompromisem mezi zmíněnými dvěma ideovými 
polohami. Také on předpokládá, že život dostává význam skrze své narativní 
ztvárnění, a že nikoli pouze vyprávění o životě, ale také život sám má svoji 
"přednarativní strukturu", která podle Ricoeura spočívá v před porozumění 
řádu lidského jednání. Člověk je zasazen do života jakožto jednající bytost, 
neoddělitelná od určitých okolností, motivů, cílů, aktérů, interakcí a výsledků. 
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V tomto prostoru, do něhož je "vržen" si zachovává svobodnou volbu - je 
al<tivní ve vytváření "rozvrhí't" (Heidegger, 1996), prováděných podle narativní 
konstrukce (Ricoeur 2000). "Člověk je bytosti odpovídající na výzvy situací, 
v nichž si život žádá, aby byl ztvárněn jako dobrý příběh, který dává 
smysl" (Chrz 2004, s.24). 

Polkinghome (1988) v podobném duchu uvádí, že význam jednotlivých 
události je tvořen interakcí mezi těmito událostmi a osnovou příběhu. Události 
samy o sobě neurčuji žádný příběh; abychom dospěli ke smysluplné narativní 
struktuře, je nutná oscilace mezi nimi. V souladu s principem "best fit" -
nejlepší varianty - je navržená osnova příběhu srovnávána s událostmi, které 
jsou k dispozlcl a následně revidována. 

Celý komparativní proces je veden určitým tématem, jež vede k výbčru 
události, a konstrukci (nebo revizi) osnovy. Téma je lim, co umožňuje spojení 
události do souvislého příběhu. 

Ilustrujme uvedený princip na zápletce detektivtúho příběhu. Detektiv, 
který se setká s vraždou, si klade otázku, co se za tímto činem skrývá - jaké 
motivy vedly pachatele ke zločinu. V okamžiku zahájeni pátráni detektiv tento 
motiv ještě nezná a mnohá jeho zkoumáni a pozorováni mohou působit 
roztříštěně a zmateně. Detektiv totiž ještě neni schopen rozpoznat, která z jeho 
zjištění vedou k "pointě" - vypátráni a usvědčení pachatele. V průběhu času je 
stále zřejmější, jak některé zdánlivě nesouvisející části pátráni začínají zapadat 
do logicky uspořádaného vzorce události, jež dohromady tvoři smysluplnou 
osnovu. Můžeme vidět, jak téma organizuje události tak, aby vznikla 
koherentní struktura příběhu - osnova. 

Tím se dostáváme i k problému narativni pravdy , otázce, do jaké miry je 
příběh otiskem reality - tím, co můžeme pokládat za skutečné a jakou měrou do 
tohoto zobrazovacího procesu zasahuje individualita vypravěče, jeho osobní 
vlastnosti, hodnoty a preference? 

Z konstruktivistických pozic přichází poměrně výrazná kritika příběhu 
jako nástroje zobrazení světa. (Gergen 1997) Ačkoli je jazyk obecně pokládán za 
reprezentativní, tedy schopný reálně popisovat svět, podléhá tento pohled 
v poslední době kritice z různých oblasti humanitních věd. Tyto práce 
zpochybňuji schopnost narativu být prostředkem sdělováni pravdy. z hlediska 
výše zmíněných charakteristik příběhu bychom v logice této kritiky mohli 
usuzovat, že příběh podléhá mnohem víc svým vlastním pravidlům než 
pravidlům vnějšího světa. Rovněž to, jak narativizujeme svět je závislé spíše na 
našich hodnotách a cílech, než na světě samém. Vybíráme z toku události ty, jež 
směřuji k "našemu" konci a ostatní jsou vyčleněny (což má jistě daleko k "čisté" 
popisnosti). Narativní pravda by se ve světle těchto radikálních kritik jevila 
spíše jako určitá kulturní konvence. 

Zajímavý výzkum v této otázce provedli Bennett a Fedman (Gergen, 
1997). Zaměřili se na hledání kritérií, podle kterých porotci v soudním přelíčení 
rozhodovali o tom, zda dotyčný mluví pravdu nebo nikoli. Z jejich výsledků 
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vyplynulo, že porotci se obvykle rozhodovali podle toho, jak dobře byl příběh 
vystavěný - dominovaly v něm ty události, které měly přítný vztah 
k závěrečnému rozuzlení, tyto události byly spojeny především kauzálními 
vztahy a byla rovněž zachována lineární chronologická posloupnost událostí. 
Svědectví, která se v těchto ohledech blížila "dobrému příběhu", pak byla 
konzistentně pokládána za srozumitelnější, jejich autoři za rozumnější a 
věrohodnější, a proto i jejich příběh byl hodnocen jako "pravdivý". 

Narativně uchopená skutečnost se odelu-ává na dvou rovinách. JP. 
zachycerúm vnějších událostí -sekvencí jednotlivých dějů tak, jak by je mohl 
zachytit nezávislý pozorovatel. Ale zárovP.ň k nim dodává i vnitřní- reflexivní 
rozměr, kam náleží nejen to, co si jednající postavy myslí, co cítí a oč usilují, ale 
i to, co jim zůstává neznámé, neprožité a nezamýšlené, neboť naše zkušenosti se 
vyznačují různou mírou reflexe, schopnosti vnímat smysl a celek 
narativizovaných událostí. Naše vědomí v tomto případě funguje jako filtr, 
který zabarvuje zkušenost podle toho, kdo ji vypráví, a stejně tak podle ohniska 
- "toho, kdo se dívá". Vypravěč totiž nemusí být vždy totožný s centrem 
pozornosti a krom subjektivní perspektivy může zvolit i obecné "reportážní" 
hledisko, nebo pohled druhých lidí. To rozehrává možnosti dialogu a 
konfrontace různých narativních perspektiv. 

Realismus, stejně jako fikce, je v příběhu záležitostí určité konvence, 
spíše než záležitostí odkazování k realitě. I mimo diskurz fiktivních příběhů 
jsou "fakta" podřízena funkci, kterou v příběhu plní. Narativní pravda je 
hodnocena více jako pravděpodobnost než ověřitelnost. Příběh tak nutí 
posluchače hledat individuální význam či smysl. Je to naše vlastní rezonance 
s příběhem, podobnost ve zkušenosti, jež nám vyprávění předkládá, co je 
hlavním úkolem příběhu. Jeho "reálnost" je pak podružnou kvalitou. 

4.6. Hermeneutická kompozice 
Příběh, a text obecně, transformují význam sdělení, a ten se pak může 

stát, v důsledku formálních, estetických či autocenzumích zásahů, nejasným a 
zamlženým. Mezi textem a významem tak vzniká rozdíl, trhlina, jež je 
překlenována interpretačními procesy. Hermeneutická analýza se zaměřuje na 
hledání/ rekonstruování významu v neuzavřeném, cyklickém procesu. Existuje 
přitom jediná jistota, o níž se lze při interpretaci opřít - není žádné jediné, jisté 
řešení, neboť : 1. neexistují racionální metody ověření pravdivosti významu 
v textu jako celku, 2. neexistují empirické metody, jež by dokázaly určit, zda lze 
ověřit pravdivost prvků z nichž se skládá text (Čermák, 2004). Význam celku je 
v hermeneutické tradici uchopován intuitivně, ve světle jednotlivých prvků, 
tento celek konstituující. Klíčovým nástrojem je tzv."hermeneutický kruh", 
jehož pomocí validizujeme význam, který čteme v textu, konfrontací s těmi 
verzemi významu, jež nacházejí v textu jiní kompetentní čtenáři7• 

7 Zajímavý náhled na tento problém nabízí povídka "A verroesovo hledání" filozofa-beletristy 
Jorge Luise Borgese (1989) 
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Vyprávění příběhů a jejich porozumění je závislé na schopnosti člověka 
zpracovat zkušenost prostřednictvím interpretace. Jejím výsledkem je 
přesvědčivý příběh a zachycení významu v daném okamžiku. 

Setkáme-li se z dvojznačností textu/ situace (nebo je-li v textu nedostatek 
či přebytek), pak jsme si vědomi, že interpretujeme. Toho využívají literáti a 
velcí vypravěči a ve snaze předejít jediné interpretaci užívají postupů 

narativního svádění nebo narativní banalizace. První z nich nabízí mnohost a 
odkazy k vícero aspektům reality, druhý naopak pracuje s jedinou- rutinní a 
naprosto očekávatelnou interpretací, opíraje se o konvenčnost narativity. Jak je 
ovšem vidět, není to mnohoznačnost reality, která nutí interpretovat, ale 
narativita sama o sobě. Oba mody mohou spektrum interpretací rozšířit - nutí 
čtenáře příběhu k hermeneutické ostražitosti a bdělosti. Na straně druhé jsou i 
situace, kdy je ekonomičtější opřít se o automatickou ,interpretaci (Bruner ji 
označuje za jistou formu bezmyšlenkovitosti). Ta má význam v tom, že 
umožňuje chápat sdělení v krátkém čase a efektivně s ním zacházet. 
Jak vidno, text nelze považovat za jednou provždy vytištěnou stránku, nebo 
"privilegované vědění" jež se vynořuje z vševědoucího vypravěče. Princip 
interpretace posouvá tvorbu významu ke dvěma zdrojům - vypravěčově i 
čtenářově porozumění. 

Kontextuální aspekty interpretace (které Bruner (1991/1994) vnímá jako 
specifický narativní znak) vytvářejí podklad pro konfrontaci různých 

perspektiv v náhledu na příběh. Různé verze významu jsou v procesu 
sociálního vyjednávání srovnávány a postupně je dosahováno určitého 

kompromisu stran věrohodnosti vyprávěného. Neexistuje totiž důkaz 

pravdivosti příběhu, ale spíše perspektiva vyprávění - nikoli objektivní pravda, 
ale uvěřitelná verze pravdy. 

Význam příběhu je vždy interpretovaným významem. Není významem 
zvenku vnuceným (expertně), ale je vnášen samotným vypravěčem a 
potvrzován komunitou (sociálním a kulturním kontextem vyprávění). 

Víceznačnost (Bruner 1986, 1991) je dalším významným rysem příběhu, 
úzce spjatým s jeho hermeneutickou kompozicí. Jak již bylo řečeno, oddělit 
fiktivní příběhy od těch reálných je téměř nemožné. Podle Brunera navíc nemá 
žádný jazyk jasnou gramatickou hranici mezi příběhem smyšleným a 
skutečným. Faktografie příběhů bývá signalizována znaky žánru, v němž může 
být kategorizován. Například žánr "příběhu, který vypráví pacient svému 
lékaři" bude v maximální možné míře věrný faktům. Na druhé straně od žánru 
pohádky se předstírání očekává. Začátek "Bylo, nebylo ... " je v Západní kultuře 
jasným odkazem k neurčitosti místa, času i pravdivosti toho, co následuje. 

Nutno dodat, že zařazení do žánru posouvá i význam příběhu nad 
proklamované sdělení. Znaky žánru mohou implikovat vztah posluchačem a 
vypravěčem a upoutávat pozornost zvýrazněním těch stránek příběhu, které 
mají být zaznamenány. Příběh tak nese i skryté významy tím, že užívá svou 
strukturu. Vypravěč nejčastěji nepopisuje události přímo, ale uvádí jiné události 
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tak, aby přiměl posluchače k tušení toho, co skutečně stalo. Již zmíněná věta 

"Šel jsem do obchodu koupit si noviny, ale obchod byl prázdný.", obsahuje 
implicitní předpoklad, že při minulých návštěvách tomu bylo jinak. Přidáme-li 
k tomu metaforu "Bylo to celé jako zlý sen ... ", pole nevyslovených významů se 
otevře ještě mnohem více. 

V užití takovýchto narativních technik se odráží fakt, že vyprávění 
vlahuje do hry spíše lidské možnosti než dané jistoty. Sám akt vyprávění, 
situovaný do určitého času a núsla, k rnnoho7.načnosti jcštč přispivá. Příběh 
totiž není danosl:- vždy má v sobě zlomkovitost, neuzavřenost, jeho význam 
není pevně stanoven - s každým novým vyprávěním a publikem se nějak mění 
a posouvá, aby odhalil nové významy. V kultuře najdeme jen velmi málo 
příběhů, které jsou zcela odgináliú, nemajfcf dosud svůj historický předobraz. 
Jedinečnost a osobitost každého příběhu není v tom, s jakou situací pracuje, ale 
spíše ve způsobu, jakým s touto situací naloží, jakou interpretační perspektivu 
zaujme. Mnohoznačnost, jako základní charakteristika příběhu, posiluje 
posluchačovu aktivitu v procesu vytváření významů kdykoli je příběh 

nabídnut. Každý interpretuje příběh podle svých zájmů a úhlu pohledu, toho, 
jak je aktuálně vyladěn a v jaké životní situaci se nachází. Příběh nabízí prostor 
našim osobním projekcím a identifikacím. 

Mnohoznačnost je druhem jazykové hry, do níž vtahuje "poetickou 
rovinu" (Gergen 2002) - naši imaginaci, smysl pro hyperbolu a metaforičnost, 
katarzi a estetickou kvalitu vnímání světa. Právě tyto prvky narativity obsahují 
realistickým popisem nezachytitelné roviny prožívání, rozšiřují individuální i 
kolektivní zkušenost o nový rozměr. Fikce přináší stejně významné informace o 
svém autorovi jako "reálná fakta". Nabízí zároveň i širší pole pro jedinečnost a 
svébytnost individuálního příběhu - nejen v interpretačních variantách, ale ve 
zcela novém přetváření a dotváření subjektivních "realit". Oproti obecně 
závazné kategorii "žánru" staví "individuální styl". Příběh tak slouží v pravém 
slova smyslu jako metafora (z řeckého "metaphora" -přemístění) - tedy způsob, 
cesta, jež může vést k přenesení za nosnou část významu, propojení různých 
pohledů a zapojení představivosti do rozpoznání nových možností. 
Terapeutickým potenciálem metafory se zabývá například Angusová (Levit, 
Korman, Angus 2000) 

Fantazie svou emancipační funkcí (Viewegh 1986) umožňuje integrovat i 
traumatické a náročné zážitky do celku životního příběhu, nebo se s nimi 
alespoň lépe vyrovnat. Nabízí distanci v objektivizaci negativních zážitků, i 
blízkost v možnosti znovuzpřítomnění bolestných zkušeností. A zároveň si 
zachovává sdělnost - schopnost vypovídat o svém prožívání a sdílet jej 
s druhými lidmi. V širším sociálním a kulturním kontextu je význam 
imaginárních příběhů pro "uzdravování paměti" (ať té individuální, tak i 
kolektivní) dokumentován v mnohých beletristických dílech. 
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5. SOCIÁLNÍ ASPEKTY NARATIVU 

Zdeněk Neubauer (1990) hovořil o dvou horizontech přioěhu. Vnitřnim 
horizontem smyslu rozuměl fakt, že příběh má "hlavu a patu, jednotný děj, 
jednotný tvar ( ... ),je dostatečně jedinečný, aby stál za vyprávění, leč zároveň 
dnsi.Hiei~nP. podobný uf:itatním ptlběhúm, ahy byl srozumitelný, aby zapadal do 
celku skntečnosli, náležel do světa vypravěčů a posJuc.hnčt1 ( ... ), nepůsobil cize, 
nenáležitč" (str. 14). Vnějším hori7.ontem smyslu příběhu pak měl na mysli jeho 
přPsah, to, do jaké míry souvisí právě tento pi·ibčh s př·íbčhem světa. 

Do tohoto bodu jsme věnovali pozornost především vnitřnímu horizontu 
příběhu. A protože příběh má kontextuální ráz, a pochopit jej bez širšího 
zakotvení ve vztahovém a komunikačním rámci není možné, bude následující 
část věnována sociálnímu pozadí narativity. 

5.1. Narativní identita 
je Ricoeurův (2000) termín, označující proces sebevyjádření a utváření 

identity prostřednictvím příběhu, jež člověk vypráví o tom, kým je, nebo kým 
by se rád v očích druhých stal. Její neoddělitelnou součástí jsou rovněž 
informace o jeho příslušnosti k určité sociální skupině- rodině, místu, tradici a 
kultuře8 . 

Sebeztvárněním v narativu se člověk také otevírá sdílení svých hodnot, 
tomu, co bychom mohli nazvat jako "etika komunity", otázka vzájemné 
srozumitelnosti jejích příslušníků (pochopitelnosti jednání které vyplývá z jasně 
definované identity ve společnosti, kde každý vstupuje ve známost svým 
příběhem). Příběh bývá jen zřídka soukromou záležitostí svého protagonisty. 
Vtahuje do sebe ostatní a jsou to právě oni a jejich podíl na příběhu, co živost a 
spád a v jistém smyslu závisí jeho validita na jejich potvrzení (své role 
v narativu). Zároveň si jedinec ponechává privilegium sebe-definování ("znám 
sám sebe lépe, než mě znají druzí lidé"). 

Podíváme-li se blíže na proces konstruování narativní identity, 
nalezneme určitou kontinuitu - interpretační vzorec, díky němuž přiřazujeme 
význam a hodnotu životním událostem (Gergen nedatováno). Můžeme jej 
nazvat osobním narativem, self-narativem nebo též "životním příběhem", 
v němž se vypravěč stává hlavní postavou. Identita je ustanovena událostmi 

8 Jsou to však nejenom informace, co ptiilMí pochoperú sociálního kontextu vypravěče. Významnou roli zde hraje i výběr výrazových prostředků a 

způsob konstruovárú osnovy. Blíže k těmto otázkám viz Bernsteinův výzkum "omezeného" a "propracovaného" kódu sdělerú u dětí z dělnických a 

středostavovských rodin a studie Gergenových zaměřená na rozdíl mezi vyprávěním severoamerické a jihoamerické populace, a mezi příběhy lidi 

s nižším a vyšším sociálním statutem. (Mc Leod 1999) 
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narativizovanými v příbězích: jsme tím, kdo má příběh, jež o sobě může 
vyprávět. 

Self je z tohoto pohledu vnímáno jako decentralizovaná, dialogická a 
polyfonní narativní konstrukce. Lze říct, že její stavba je lecčems podobná 
struktuře postmoderních literárních příběhů; tedy nemá jediného autora, ale je 
složena z vícerých autorských hlasů, prezentujících různé perspektivy. 

Hermans, Kempen a van Loon (Hermans 1992) používají proto metaforu 
self jako "polyfonního románu", v němž Já má schopnost imaginativně 
zaujímat nizné pozice v prostoru self, a dialogicky se z nich vztahoval 
k pozicím ostatním Gako když si různí autoři vyprávějí mezi sebou o tom, co se 
v daném prostoru děje). Tyto hlasy lze nahlížet jako "možná self" (possible 
selves) přinášející informace o svých světech do celku - narativně 

strukturovaného self. 
Pro vysvětlení této koncepce užívají autoři Jamesova klasického rozlišení 

self na dvě komponenty - "I" a "Me". 
"I" zde představuje poznávající složku. Kontinuálně organizuje a 

interpretuje zkušenost z čistě subjektivní pozice. Jeho hlavními 
charakteristikami jsou kontinuita, jasnost/ zřetelnost ( distinctness) a 
chtění/ vůle (volition), a společně vytvářejí to, co nazýváme identitou - stálostí 
subjektu v čase, odlišností od ostatních a schopností řídit svůj proces 
poznávání. 

"Me" je podle Jamese empirickým self, zahrnující vše, co může daná 
osoba označit jako své vlastní. Tedy nejen tělo a duševní procesy, ale také 
vztahy s ostatními lidmi, práci nebo hmotné vlastnictví. Vyjadřuje extenzi self, 
jež není vnímáno jako entita oddělená od okolního světa, ale spíše jako 
propojené s určitými aspekty prostředí. Lze říci, že self je součástí prostředí a 
prostředí je součástí self. 

Když lidé narativizují události svého života, uvědomují si v tom 
okamžiku i pozici posluchače. Podle Sarbinovy teorie (1986) rozlišovali James, 
Freud a Mead různé složky self (v souladu s gramatikou většiny evropských 
jazyků), neboť chápali narativní povahu tohoto self. "I" tedy označuje autora, 
vypravěče, zatímco "Me" je užíváno pro aktéra - narativní figuru. V této 
konfiguraci pak může"Já" konstruovat příběh o "Sobě" jako protagonistovi 
tohoto narativu, rekonstruovat v nezávislé pozici jeho minulost a představovat 
si budoucnost. 

V narativním konceptu identity můžeme Self vnímat jako vnitřní prostor 
mysli (mind-space), kde "I" vytváří prostor a metaforicky pozoruje "Me", 
pohybující se v tomto prostoru. Tak vzniká proces narativizace. Součástí 
narativizace přitom není pouze strukturování našeho chování, ale též 
označování jeho příčin-motivů. 

Sarbinův překlad vztahu I-Me do diskurzivního rámce předpokládá, že 
je to právě "I", kdo se podílí na procesu vyprávění příběhu někomu dalšímu, a 
toto "I" je spojeno nejen se svým "Me", ale i s ostatními "I" v narativních 
vztazích. Tento dialogický pohled na self umožňuje nahlížet obsah narace 
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v závislosti na povaze vztahu, v němž je vypravěč angažován. 'T', jako autor 
příběhu, má "své" publikum zakotveno i ve své mysli, a je to právě toto 
publiku, které spoluvytváří osnovu příběhu a jeho obsah. 

V každodenním životě se setkáváme s množstvím přfkladů kontextuální 
závislosli naratlvu - příběhy, které o sobě vyprávíme, variují" podle sihtace a 
posluchače, různé osobní a profesní kontakty tak vytvářejí různé self-narativy. 

Oblast sociálních skupin je rovněž nústem, kde probíhá validizace 
osobních narativů. Self-narativ totiž obvykle staví na podpůrné roli ostatních 
důležitých osob; jsou to ony, kdo potvrzuje, nebo vyvrací narativní sebepojetí 
jedince. "Zdravý" narativ je otevřený těmto zásahům zvenčí (a stejně tak i 
zevnitř) a dokáže je inkorporovat, nebo pod jejich vlivem revidovat svou 
osnovu, aniž by přitom ztrácel svůj jedinečný charakter a stabilitu. 

Je zřejmé, že narativní identita je spíše procesuálního než statického 
charakteru, neboť vyprávění příběhu je přirozeně sociálním aktem (Gergen 
1997). Probíhá v prostoru mezi vypravěčem a posluchačem (či jiným druhem 
publika - byť třeba implicitním nebo imaginárním), vztažen k jedinečné situaci. 
Mění se v závislosti na sociální skupině, jejíž mýty-příběhy si přivlastňujeme, 
s nimiž jsme schopni se identifikovat a tedy s touto skupinou sounáležet. A jako 
takový je vždy určitým druhem představení, charakterizovaný předepsanými 
rolemi a scénáři 9· 

Příběhy jsou přitom nejen nositelem znaků identity vypravěče, jeho 
sociálního kontextu a situace vyprávění, ale zároveň na toto sociální zázemí a 
místo v něm i samy působí (McLeod 1999). Pro příklad: pokud člen určité 
sociální skupiny vypráví nějaký příběh, osobuje si tím právo do této skupiny 
patřit a zabírat část společného komunikačního prostoru. (Pokud je příběh 
dlouhý, pak může dokumentovat i dominaci svého vypravěče.) Nebo člověk, 
který si vybírá pro vyprávění příběhy o svých nedostatcích a selháních 
najednou tento svůj styl změní v opak, zapůsobí i posun ve vnímání a chování 
ostatních vůči němu. 

5.2. Narativizace jako způsob sociálního konstruování reality 
Z hlediska sociálního konstruování reality rozlišujeme dva základní 

procesy - narativizaci, která je zdrojem světa příběhů, a institucionalizaci, jež 
vtiskává dění pravidelnost a pravidla hry (Berger, Luckmann 1999). 
V bezproblémových, klidných dobách se sociální světy reprodukují jakoby 
výhradně silou institucionalizace, mýty a historické příběhy jsou chápány jako 
samozřejmá danost, přinášející základní orientaci ve světě. V krizových dobách 
se o slovo hlásí narativizace, princip "zurčiťování dění" v látce životních 
historek. Umožňuje zakoušení světa v podobě sdílených, v zásadě lineárních 
příběhů. Ty mohou být zahrnuty do uceleného světa příběhů, tvořících základ 

9 Blíže k této otázce například Goffinanova práce (1974 ), nebo Murrayho "dramaturgický 
model" (1985) 
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identity společnosti a obecně dějin lidstva. V souvislosti s krizovými obdobími 
umožňuje narativizace obnovení kontinuity dění i spojitou existenci osob. 

Proces narativizace lze na abstraktní rovině rozlišovat na primárrú, 
sekundární a terciální (Berger a Luckmann 1999, Kaiserová 2002). V rámci této 
hierarchie umožňuje existence nižších stupňů následné narativizování vyšších 
forem. 

Primární narat1v1zace se dotýká především idexlk.álrúhu, 
intrapersonálního rozměru příběhu. Jejím výsledkem je "žitý kvazipříběh", 
lineárně provázané motivy, příhody a události (fabule), vyjádřené pomocí 
přesunů v místě, čase a perspektivách vyprávění (syžet). Na jeho vyprávění se 
podílí i vciťování (souvislé rozumění sobě i druhým s emočním nábojem) a 
zrcadlení (tedy schopnost zaujímat různé perspektiv ve vztahu k vlastnímu já a 
druhým lidem). Oba uvedené procesy dávají příběhu neopakovatelný osobní 
ráz a dramatický náboj, a otevírají prostor pro sociální konstruování osoby 
v dimenzích intersubjektivity. Umožňují koordinovat své proudy vědomi 
s aktuálním děním a komunikací. 

Tyto žité příběhy jsou v zásadě chápány jako samozřejmost, a to díky 
nezpochybňovaném přesvědčení, že všem zúčastněným jsou dostupné tytéž 
informace o okolnostech jejich jednání, a oni jim také stejně rozumějí. Problém 
vzniká v okamžiku, kdy lidé vstupují do situace se silnými protichůdnými 
předsudky, nebo se vzájemně blafují, a běžná očekávání jsou tím narušena. 
Vznikají malá tajemství, která normálně kolorují neurčitost sociálního dění, ale 
jestliže jsou vtaženy jako symptom do příběhu s otevřeným koncem, vytvářejí 
nebezpečnou záhadu. 

Sekundární narativizace se vztahuje k zásobě osvojených a tradovaných 
historek a jejím produktem jsou "životní historky a scénáře". Životní historka 
chce posluchače vtáhnout do minulého dění. Nikoli ovšem tím, že posluchači 
poskytne identickou spleť informací, jakou měli zúčastnění, ale vztahuje minulé 
dění k zásobě zkušeností, morálnímu rozměru i možným budoucím dopadům. 
Tam, kde jsou životní historky zpětnými pohledy, nabízejí životní scénáře 
výhledy do budoucnosti. Druhotná narativizace je nutností tam, kde 
porozumění minulému dění se stává problémem, je reflexivním hlediskem, 
které životní historku vztáhne ke kontextu, který ji svým smyslem přesahuje. 

O životních historkách, jejichž hlavní postavou je sám autor mluvíme 
jako o self-narativech, komunikační prezetaci seli. (viz. výše) 

Životní historky mají neuzavřenou, epizodickou formu; otázku po 
smyslu, která je výzvou k dotvoření příběhu, teprve kladou svému posluchači. 
Dotvořenou, uzavřenou historkou dává její autor svému okolí signál o tom, že 
si nepřeje aby druzí participovali na jeho světě, ovšem ve většině případů 
životní historky naopak podněcují svou nehotovostí pronikání do soukromí 
druhých osob- za účelem jejich ovlivňování i podpory. 
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Lidé ve svých životních historkách obvykle anticipují ncsoulad 
s vyprávěním druhých. Drží se proto zaručených pravd a do určité míry 
zamlčují, nebo zcela opomíjejí ty aspekty vyprávění, které by mohly vyvolat 
nesouhlas. Skutečné sdílení sociálního světa je přitom možné, pokud je líčeni ve 
sporných případech vyjednáno. Během tohoto vyjednávání sarno7.řejmě 

dochá7.Í k difen~nciaci a sociálním nerovnostem - některé životní historky 
dostávají vělší váhu, podle schopnosti sebeprosazení a sociálního postaveni 
svého autora v rámci dané skupiny. 

Živohú historky se stejně jako scénáře pohybují od čisté fikce 
k deskriptivnímu vyprávění a obstarávají komunitám neformální hovorové 
zpravodajství. Tato komunikační praxe disponuje svými kanály na bázi 
sociálních sítí a tvoří velmi vlivná "peer-média". Jejich prostřednictvím je 
sociální svět stratifikován dle stupně důvěrnosti a intimity. 

Peer-média, coby pohyb příběhů a jejich vyjednávání v malých 
společenstvích, se přizpůsobují vzniklým sociálním skupinám uvnitř sociálního 
útvaru a stávají se nástrojem moci (sociálního dozoru). Životní historky mohou 
ustavovat vyjednané konsensy, ale i vyjednané konflikty, jsou nástrojem útoky i 
obrany, může dojít i k úplnému rozpolcení reality, kdy už je všechno možné -
neexistuje její sdílená podoba. (Nejběžnějším příkladem je manželská krize, 
ústící do konfliktního rozvodu a porozvodových dramat.) 

Pro peer-média je charakteristické prolínání narativního a 
argumentativního komunikačního modu. Plní vůči mikrosvětům podobnou 
úlohu, jakou mají masmédia v rámci makrosvětů - činí je pro lidi názornými. 
Závaznost daností mikrosvěta je však u peer-médií větší; masmédii 
zpodobňované obrazy světa bývají často vnímány spíše jako fikce. 

Terciální narativizace převypráví životní historky a scénáře do podoby 
biografií a historií. Završuje konstrukci světa příběhů, respektuje vyváženě 
intersubjektivitu i intrasubjektivitu zúčastněných aktérů Qedinců a sociálních 
útvarů). Hlavním motivem je přitom potřeba porozumění své vlastní úloze 
v dění. 

Biografie i historie slouží jako deklarace vlastní identity - jsou určeny 
jiných osobám a mají dialogický charakter (přestože jsou běžně vnímány jako 
monologické). 

Biografie jako ustanovení osoby je produktem moderního 
individualistického myšlení - jedinec v něm již není vymezen svým 
přináležením k určitému celku - kolektivnímu útvaru, ale svým vlastním 
životním příběhem. 

Historie je souborem epizod a příběhů, převedeným do formy soudržné 
a ucelené konstelace událostí. Connerton (Kaiserová 2002) spatřuje význam 
našich obrazů minulosti především v tom, že legitimizují přítomný sociální řád. 
Ačkoli je historie složena ze samozřejmých faktů, jejich výběr je silně 
nesamozřejmý. 
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Schopnost hislol'ie vy povídat o pravdě událostí je značně kulturně 
podmínP.na (Gergcn 1997). Zdědili jsme určit,ý ]itP.rární a rétorický okruh, 
vytvářející náš smysl pro "realitu" a "objektivitu" s vlastními pravidly. 
Zobrazování a sdělování skutečnosti se potom děje podle těchto pravidel -
komunita si vytváří příběh o svém vzniku a definování své identity vůči jiným 
komunitám. Přirozeně tento příběh odráží hodnoty, které jsou v daném 
sociálním okruhu akceptovány a brány jako závazné pro členy společenství. 
V rámci těchto hodnot jsou pak události narativizovány v obrazu dějin daného 
národa nebo civilizace. Jde v podstatě o mocenský, ideologický mechanismus 
působení oficiální, dominantní narace, která reguluje a potlačuje ty složky 
společenského života, které jsou s ní v rozporu (alternetivní interpretace 
událostí). 

Idea příběhu, který přesahuje prezentování zkušeností nebo informací o 
aspekt vytváření sociální identity, je pro psychoterapii velmi významná. 
Žijeme v příběhovém světě. Naše členlitvi s rodinné, sociáhú a kulturní skupině 
závisí na znalosti příběhů, jenž jsou nositeli tradicí a hodnot těchto společenství. 
Každý nově vytvořený příběh navazuje na nepřebemé množství 
předcházejících příběhu. 

Klasické psychoterapeutické směry Gako je například psychoanalýza) 
mají své kořeny v tradičních léčebných praktikách, využívající léčivou 

schopnost mýtů a příběhů. Jsou zároveň pokusem o oživení rodinného příběhu. 
Málokdo má dnes možnost slyšet životní příběhy svých prarodičů do všech 
detailů a rodinný příběh se tak smršťuje do individuální historie. Historie širší 
komunity je k dispozici pouze ve formě "odborně posvěcené" historické 
interpretace. Mnoho lidí má v dnešním světě osobní zkušenost (čímž je míněna 
i zkušenost členů širší rodiny) s válkami, migrací, nebo sociálními změnami, 
které výrazně zasáhly do jejich života. Tyto vlivy nejsou dávné a zapomenuté a 
terapie se s nimi málo vyrovnává. 
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6. KULTURNÍ KONTEXT PŘÍRFoHU 

Náš životní přfhěh ovlivňují nejen životrú události a jPjich interpretace 
(tedy význam, který jim přisuzujeme), ale i příběhy druhých lidí, s nimi7. se 
setkáváme, a přirozeně též příběhy společnosti - komunity, v niž žijeme. V 
Eriksonově (1999) modelu vývoje osobnosti je příběh významem, jímž jedinec 
participuje na sociokulturně sdílené " knihovně významů", a vytváří svou 
vlastní svébytnou verzi obecného tématu. Ve vyprávění dobrého příběhu 
člověk poskytuje svou jedinečnost univerzalitě kultury a tím jí umožní, aby 
přetrvala. 

Podle dostupných etnografických dokladů ze známých kultur, 
představuje vyprávění příběhů typicky lidskou kvalitu, antropologickou 
konstantu lidské existence (Budil 1995), v níž se odhaluje úzký vztah mezi 
jazykem a kulturou. Každá kultura má podle moderní etnografie svou vlastní, 
specifickou koncepci reality. V jejím rámci interpretuje svoje dějiny a vytváří 
svoji identitu- vymezení sama sebe vůči "jiným" kulturám. Tradováním těchto 
příběhů také udržuje kontinuitu své existence. N ara ti vita je tak víc než jen 
vytváření konverzační reality. Konstituuje sama sebe jako pokračující a často 
institucionalizované vzorce sociálního chování (a jeho řízení), vytváří a udržuje 
(ale v jiných obdobích bortí a překračuje) kulturní tradice. Narativ má krom své 
udržovací funkce i stejně významnou funkci performativní (to, čeho dosahuje 
svým výrazem/ expresí}. 

Základním zdrojem příběhu jako "kulturní vize skutečnosti" (Donald in 
Budil1995) je bezpochyby mýtus, fungující v nadčasovém měřítku a poskytující 
zpracování ústředních témat existence. Samotný pojem mýtus bývá obecně 
používán v mnoha významech. Z pozice racionality je mýtus synonymem 
bláhového a nepravdivého vyprávění. Z ideologického hlediska označujeme za 
mýtus náboženská a ideologická přesvědčení, která jsou jiná než ta naše, a která 
pokládáme za překonaná a zastaralá. (Tento postoj k mýtu patrně vychází z 
křesťanské tradice, jež označovala vše, co se neshodovalo s exkurzem Starého 
Zákona za báji- pohanskou fantazii.) Proti tomuto scientistickému devalvování 
hodnoty mýtu stojí poetický, romaneskní pohled na mýtus jako zdroj lidské 
existence, odraz hloubky bytí kulturního společenství. 

Z etymologického hlediska je slovo "mýtus" odvozeno od řeckého 
mytheuein , což znamená vyprávět (Budil 1995). Benoist (1995) uvádí jiný 
kořen slova - mutus, znamenající "němý a tichý" (v protikladu k pojmu 
báchorky- fabula, za kterou je příběh často označován). Vyprávění mýtu bylo 
spojeno s odkrýváním pravdy o podstatě věcí- prožité prostřednictvím epizod 
sdíleného příběhu, v němž symbolický jazyk prezentuje vnitřní zážitky tak, jako 
by se jednalo o smyslové vnímání, o to, co konáme a co se nám děje ve světě 
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věcí. (Fromm 1999) "Tendence odhalované mýty představují modely, které jsou 
přítomné v pozadí každého představení jakožto starobylá vzpomínka, 
zapomenutá i těmi, kdo ji při zkoušce opakují. Každá podstatná lidská činnost 
odpovídající určitým potřebám se tak stává tematickou a opětovnou." (Benoist 
1995, s.107) Motivy se mohou měnit, charaktery jednotlivých postav rovněž, ale 
zápletka zůstává, stejně jako způsoby vztahování ke světu. 

Mýtus extemalizuje lidské konflikty a umožňuje společné sdílení 
individuální, nitemé zkušenosti (obvykle určitým způsobem obtížné nebo 
konfliktní) v rámci společnosti. Zpracování konfliktu se ve společnosti 

odehrává prostřednictvím "sociálních dramat" (Turner in Murray 1990). Jedná 
se o expresivní epizody, v nichž jsou konflikty endemické ke 
strukturovanému řádu - přehrány (inscenovány) a vyřešeny. Cílem je jasné 
oddělení těchto rozkladných sil od každodenního života společnosti, kde by 
v přímém vyjádření mohly působit destruktivně, a umístit je do prostoru 
chráněného autoritou a určitým rámcem (vyprávění). Pro jedince, jež rozpozná 
sám sebe v postavě tohoto sociálního dramatu, tím vzniká důležitý pocit 
začlenění do společnosti - má své místo "legitimního člena". Konflikt je 
separován a integrován do sociálního pole, aniž by působil destruktivně, nebo 
musel být potlačen (a tudíž zůstat otevřený- nedokončený). 

Příběhy poskytují komunitě kontinuitu, navzdory změnám v její 
struktuře, posilují kohezi tím, že i tabuizovaným pocitům a tématům dávají 
obecně přijatelnou formu vyjádření. Mýty předkládají koherentní a věrohodný 
obraz světa, spojují jedince v komunity, posvěcují sociální řád a nabízejí mapu 
životních cest. Mýtus poskytuje bezpečí a identitu, ale rovněž vytváří selektivní 
slepotu, úzkoprsost a rigiditu, neboť je svou podstatou konzervativní. Vybízí 
k následování "víry otců", napodobení cesty hrdinů, opakování rituálů tak, jak 
v··byly prováděny odpradávna. Tento konservativní postoj přitom může pouze 
fungovat tak dlouho, dokud si přežití skupiny nevyžádá radikální změnu. 

Chápeme-li mýtus jako určitou formu myšlení, pak účast na něm 
přetrvává až do dnešní doby. Nejviditelněji se s ním setkáváme v podobě 
svátků - Vánocích, oslavách Nového roku, narození nebo stavby domu. 
Prozrazují potřebu nového počátku a obnovy, ačkoli již jen nejasně tušenou za 
změněnou formou. Nicméně základní rysy mytického chování - příkladný 

vzor, opakování, zrušení světského času a splynutí s pradávným, původním 
časem jsou stále přítomné (Eliade 1998). Také kulturní příběhy- v literárním, 
dramatickém i filmovém zpracování - jsou podle Eliadeho tím místem, kde se 
současný člověk setkává s mýty. Propojení mezi mýtem - legendou - epopejí -
moderní literaturou je nasnadě. Mytické archetypy přežívají v nejlepších 
románech, stejně jako v brakové literatuře (kde jsou - vzhledem k chudší 
literární formě - mnohem zřetelnější). Postmoderní společnost - tolik 
nedůvěřivá k metanaracím - se k mytickým kořenům civilizace obrací čím dál 
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častěji a příběhy, čerpající přímo ze starých mýtů nebo jejich novodobé variace, 
patří k těm nejúspěšnějším. 

V tradiční společnosti byl samotný příběh obohacen o prožitkovou 
kvalitu sdíleného naslouchání a přímé interpretace vypravěčem, kterého 
komunita zná a důvěřuje mu. To vytvářelo atmosféru blízkosti. Typickým 
žánrem je právě mýtus, jehož časový rámec zdaleka přesahuje lidský 
život.Významný je rovněž kontinuální kontakt s určitou omezenou škálou 
příběhů, díky němuž se jedinec setkává se stejnými příběhy v různých etapách 
svého života. 

Zlomovým bodem ve vývoji kulturního předávání příběhu je příklon 
k subjektivitě v moderním románu. Ten může být do jisté míry odrazem selhání 
katarzní a "anxiolytické" funkce mýtu, který již není schopen obsáhnout další 
obrněny lidského tráp~nf a konfliktťt. Cesta z těchto krizí již nevede přes spojení 
s komunitou a vč]eněnf se do obecného řádu, a j~dinec je nucen řešit své 
konflikty a hledat jistoty sám za sebe. (Fischer 1968) 

V současnosti je účastenství na vyprávění posunuto na úroveň 

zprostředkovaného zážitku. I původní mimetická forma je nahrazována 
"sebereflektujícím vyprávěním". Naléhavost v románech 19.století byla 
postupně transformována v rukou modernistů 20. století (Proust, Joyce) až 
dospěla k dekonstrukci časové kontinuity a pozice autora v dílech mnohých 
postmodernistů (např. Kundera nebo Perec). V postmodemě pojatém psaném 
narativu nacházíme ironický obrat k sebeodkazování autora. Filmový a 
televizní žánr lineární časový rámec prakticky zrušil, a nahradil jej typickými 
"flashbacky". I sám divák je schopen dekonstruovat právě vyprávěný příběh. 
Citace z jiných příběhů, ironizování a komentování jsou prostředky, jimiž se děj 
(sám o sobě stereotypní) dynamizuje, ale zároveň se jimi oslabuje schopnost 
divákovy identifikace. 

Mýty a ostatní velké, kulturní narace tvoří neviditelnou spojnici mezi 
předky a potomky, předávají vědomí určitých kulturních hodnot z generace na 
generaci, přičemž každá z těchto generací je převypráví svým vlastním 
způsobem - položí akcent na jiné části příběhu, obohatí původní osnovu 
novými prvky a interpretacemi. Společenství jimi definuje samo sebe vůči 
ostatním společenstvím, vytváří a udržuje svou identitu. Jako takové se kulturní 
narace pohybují na hraně mezi zachováváním kontinuity a otevřeností vůči 
změnám - a rovněž naracím jiných komunit. V současném multikulturním 
medializovaném světě má tato otázka specifickou důležitost. Jen málokterá 
společnost, a v evropském kontextu to platí obzvlášť, za dobu svého 
historického vývoje udržela svůj příběh "čistý" od "cizích" kulturních vlivů. 
"Vícehlasost" příběhu v sobě nese i přiznání hodnoty alternativním výkladům 
světa, schopnost integrovat moderní vlivy do tradiční struktury s 
postmoderním nadhledem a hravostí. 
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7. NARATIVNÍ PŘÍSTUP V PSYCHOTERAPII 

V předcházejících kapitolách byla nastíněna idea příběhu coby nástroje 
strukturování zku~enosti. Vyprávěním příbčhů dávajf lidé svým životům 
smysl, vytvářejí a zachovávají svou identitu v časové kontinuitě a 
prostřednictvím příběhit jsou rovnčž vta~eni do světa sociálních vztahů a 
kultury. 

Z tohoto hlediska pak můžeme nahlfžet na psychoterapii jako proces 
nasloucháni příběhům, jejich vyprávění a převyprávění. Představuje rámec pro 
porozumění a vhled, i pro transformaci významů, je prostorem v němž 
vstupujeme do své paměti a imaginace. Psychoterapeut (bez ohledu na své 
teoretické zaměření) vždy pracuje s příběhy svých klientů, hledá souvislost 
mezi tímto vyprávěním a životem, vytváří atmosféru pro sdílení a reflexi 
zkušenosti. Setkává se tak s množstvím různých uváznutí - diskontinuit v čase, 
slepých míst a mezer ve vyprávění, zapovězených, bolestivých témat, 
fixovaných dějových schémat, které ztratily schopnost tvořivě pojmout nové 
události do své struktury a podobně. 
Přitom se vynořují tyto zásadní otázky: 

Proč byl příběh vyprávěn právě tímto způsobem? Co tvoří jeho obsah, 
strukturu, dějové linie? Jakou informaci přináší? 
Co usnadňuje a podporuje vyjádření zkušenosti - vyprávění životního 
příběhu? Jaké techniky, metody, narativní postupy? 
Pokud se pokoušíme formulovat a revidovat svou zkušenost, jaké 
procesy přitom řídí naše interpretace? Ovlivňuje náš způsob 
narativizování zkušenosti naše životy a vztahy s ostatními lidmi? 
A jak je možné pomoci tento příběh dál smysluplně rozvíjet? 

Zdánlivě jednolitý narativní přístup se v perspektivě těchto otázek 
rozvrství do širokého spektra různých forem zájmu o příběh: počínaje široce 
pojatou metaforou "životního příběhu" (informacemi o klientově osobní 
historii), přes literární postupy a techniky práce s příběhem jako způsobem 
sebevyjádření, až k příběhu coby specifickému fenoménu, zakotvenému v teorii 
mnoha psychoterapeutických smeru (nejen explicitně "narativních"). 
Následující kapitoly se podrobněji zabývají jednotlivými formami práce 
s příběhem v psychoterapii. 

7.1. Příběh jako forma vyjádření zkušenosti 
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7.1.1. Životní pHběh jako zdroj klinických dat 
V psychoterapii bývá příběh vnimán v prvé řadě jako zdroj informací o 

klientovi (anamnestických nebo diagnostických). V počátečni fázi 
terapeutického procesu slouží k orientaci v osobni historii klienta a jeho 
prožitkovém světě, se zvláštnim důrazem na vzorce chováni, které mu 
způsobují těžkosti. 

Ačkoli se klient aktivně podílí na hodnoceni své životni situace, rozhovor 
může zahrnovat mnoho příběhů a důležité údaje nemusejí být vždy neseny 
právě "anamnestickou" formou příběhu. Je možné, že obsah klientova sděleru 
bude redukován - vnimán prizmatem terapeutovy teoretické orientace a 
"překládán" do jejich kategorií. Například dynamicky orientovaný terapeut 
bude hledat v klientově vyprávěni projevy triadických vztahů a přenosových 
témat, s cílem dospět k formulováru diagnózy. Terapeut takto nepracuje 
s příběhem samým, ale používá jej jako nástroj v přístupu k předpokládané 
(hypotetické) hlubší, fundamentálni emočru nebo behaviorálni struktuře 

Paradoxně se implicitni, hlubinný příběh stává důležitější než ten, který reálně 
mezi klientem a terapeutem probíhá. 

Vzniká terapeutova verze pacientova příběhu, namísto příběhu, který 
klient skutečně vyprávěl. Nakolik koresponduje s klientovým tématem, jež měl 
otevřít, neru vždy zcela jasné. Navíc vytváří od počátku asymetrický vztah. 
Terapeut je v něm autoritou, s právem určit "tu pravou" naraci. V mnoha 
případech nemá klient ani možnost sám určovat obsah anamnézy, ale je 
uzavřenými otázkami přímo tázán na rodinné a osobní vztahy, zdravotni stav 
nebo pracovní oblast. V krajnim případě se formulováni výsledků omezí na 
technicky pojatý, "lékařský" způsob anamnézy a ztrácí schopnost klientovi 
porozumět. 

V této souvislosti se také dotýkáme poměrně fundamentálni otázky 
"objektivity", respektive "pravdivosti" klientova sdělení. Klasická anamnéza 
stojí na předpokladu, že klientovo sděleni má vypovídací hodnotu skutečné 
události - záznamu reality. A je to autorita odborníka, posvěcující určitou 
informaci jako hodnověrnou, a jinou naopak odmítající jako pouhou fabulaci. 

Z narativního hlediska se zdá účelnější chápat klientův svět jako 
sebeutvářející systém, jenž vzniká a potvrzuje se vyprávěnim. Neni v něm místo 
pro objektivitu, zjišťování toho "jak to doopravdy bylo". Nepracuje s událostmi 
samými, ale s jejich vnitřnim odrazem, interpretací, narativni pravdou. Stejná 
důležitost, jakou mají jednotlivé životni epizody, je přiznána i jejich struktuře -
rozložení v čase. Důležitější než shoda rozloženi událostí s určitým typem, 
statisticky určeným kánonem, je individuálně příznačná shoda rozložení. 
"Každý detail, každý dílčí podpříběh je podobný příběhům delšího trvání, do 
nichž je vnořen. Tato konzistence předznamenává opakujícím se počtem i 
rozloženim událostí v různých délkách intervalů to - co znajíce z organické 
přírody - vkládáme i do vlastniho žití, lépe řečeno to tam při zpětném 
zkoumání nacházíme. ( ... ) ... a to vše současně se snahou hledat nové 
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převyprávění, nové nosnější struktury, které se v našich životech začnou 
replikovat." (Bahbouh 1999, s. 30- 31) 

Zaměření St:! v anamnéze na sběr informací pak svým způsobem překáží 
pro terapii mnohem přínosnějšímu hledání osnovy klientova životního příběhu. 
Metody zacházení s životním příběhem se zatím rozvíjejí spíše v rámci 
sociologických biografických studií, kde se setkáme s množstvím různých 
nástrojů na sběr a zpracování dat v duchu narativních pravidel. Teprve 
v polední době pozvolna pronikají do oblasti psychologické metodologie 
kvalitativního výzkumu. 

Setkáme se rovněž s mnoha psychodiagnostickými nástroji, jež jsou 
založeny na vyprávění příběhů. Patrně nejrozšířenější metodou, využívající 
příběh při získávání informací o klientovi je Tematicko apercepční test (TAT) H. 
A. Murrayho (Říčan 1988, Svoboda 1999). Sestává ze sady obrázků, které mají 
podnítit produkci "co nejzajímavějšího příběhu" vztahujícího se k zobrazené 
situaci. V principu vychází z psychoanalytického předpokladu, že při fantazijní 
produkci se klientova obrana self oslabí natolik, že je možné proniknout k jeho 
nevědomým obsahům. 

Ze současnějších diagnostických prací s příběhem lze zmínit Lakadovu 
metodu zaměřenou na individuální strategie zvládání stresových situací 
(McLeod 1997) a Holmesovo Adult Attachment Interview (Vavrda 2005) -
hodnocení stylu citové vazby na bázi narativní struktury příběhů. 

7.1.2. Narativní techniky jako doplněk terapie 
Literární prostředky v psychoterapii 

Zvláštní kapitolou tvoří techniky, užívající písemné vyjádření klienta 
Qako vedení deníku, psaní dopisů, vlastní životopis apod.), nebo četbu 

literárních děl, které nalezneme v mnoha terapeutických přístupech. Nebývají 
však obvykle široce používané a propracované do podoby uceleného 
terapeutického systému nebo ucelené metody. Z hlediska narativních směrů 
nabízí užití písemných prostředků, vytvořených klientem nebo někým jiným 
(zejména z literárních zdrojů), novou osnovu pro jeho životní příběh. 

V této oblasti existuje velké množství technik, odlišných svou 
strukturovaností nebo volností jakou dávají píšícímu klientovi. V zásadě se 
setkáváme s těmito postupy: 

Deník. Záznam minulosti představuje trvalou kvalitu uprostřed měnícího 
se světa a jako takový může mít vliv i na prožívání přítomného života. Je 
obrazem bývalých událostí, pozitivních i negativních, které se podařilo 

tvořivým způsobem transformovat, obohatit určitou reflexí, asociacemi nebo 
obrazy. 

Záznam celého období, v němž se klient pokouší zachytit delší časový úsek 
jako celek, nikoli jen souhrn denních událostí. Pojmenovává obecnější a stálejší 
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tendence v jeho jednání, ale může být poněkud méně citlivý k emočním stavům 
a svádět k neosobnímu tónu vyprávění. 

ti·votn{ milníky. Shrnují významné živohú události- tedy ty, které měly 
ze současné perspektivy formativní vliv na klientovu zkušenost a prožívání. 

Dialog s osobou, události nebo věcí z klientova života. Může navazovat 
na deníkové záznamy, alP. stejně tak může posloužit jako materiál záznam snu 
nebo literární dílo. Ve větší míře než předcházejici postupy oslovuje tvořivost a 
představivost klienta. 

Seznam myšlenek, poznámek nebo událostí k určitému tématu. 
Řízená imaginace. Volné psaní na motivy daného obrazu, např. cesty 

krajinou. 
Změněný úhel pohledu. Zpracování určité situace, popis osoby nebo sebe 

sama z pohledu další osoby, ať už konkrétní nebo fiktivní. Podobně je možné 
vidět určitý příběh pohledem věci, která v něm hraje roli nebo jinak upoutává 
pozornost vypravěče. Vždy je přitom dobré upřednostňovat záznam v první 
osobě, podporující identifikaci vypravěče s danou narativní pozicí. 

z hlediska žánrů patří mezi ty nejfrekventovanější (krom již zmíněných 
deníkových záznamů) i autobiografie a dopisy, za zmínku však stojí i 
terapeutické užití poezie. 

Autobiografie zahrnují nejen faktografické výpovědi klienta, přinášející 
utříděné informace o jeho životě. Zvláštní důraz je kladen na popis a hodnocení 
událostí, které člověk vnímá jako klíčové pro další vývoj. Jde o překonání 
stereotypního vnímání "důležitosti" oficiálních životních milníků a zaostřit 

pozornost na vlastní hodnoty a priority. Pro posílení uvědomění a identifikace 
s textem lze zvolit aktuální časovou perspektivu (tedy popis dávno minulého 
zážitku v přítomném čase- "tady a teď"). V obecnější rovině představuje psaní 
vlastního životopisu také uznání a ocenění jedinečné kvality vlastního života, 
znamená "mít biografii =být důležitý". To souvisí s určitou úrovní sociálního 
sebepojímání, spjatým s hodnocením ze strany okolí (byť nikoli přímočarým). 

Dopisy jsou poměrně hojně využívaným doplňkem terapie. Umožňují 
velmi adresné a osobní vyjádření pocitů a myšlenek a často představují jediný 
mozny způsob uzavření bolestných a neukončených situací s 
důležitými osobami, které již nejsou reálně k dispozici (z důvodu rozchodu, 
úmrtí apod.). Pomáhají rovněž udržovat kontinuitu mezi jednotlivými 
terapeutickými setkáními a posilovat terapeutické spojenectví. (Marner 2000) 

K méně častým literárním prostředkům v terapii patří různé formy 
poezie, které však velmi dobře odpovídají vyjádření (uvědomění) pocitů- tedy 
rytmičnosti, zkratky a obrazného vyjadřování. Zahrnuje v sobě tři význačné 
kvality : katalytickou, imaginativní a estetickou (Gergen 2002). Poetický jazyk 
především odkazuje na své "neusazené" (neustálené a ne-klišovité a 
nestereotypní) kapacity, vzrušující, inspirativní a emočně nabité. Odkrývá za 
vrstvou běžného, důvěrně známého (profánního) světa nové, fantastické a 
tajemné dimenze. Tím se dostáváme ke druhé kvalitě poetické dimenze -
schopnosti vnést do života fantazii a důvěru v imaginaci, naladění na jiné 
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vnímání světa - vxúmání estetické - s jeho zvláštním rytmem, harmonií a 
symetrií. 

Psaná forma je velmi dobrou cestou pro otevření témat, jež se zdají 
"nevyslovitelné" (ať již jsou blokovány studem, nebo malým uvědoměním). 
Pomalejší tempo písemného vyjádření oproti mluvenému projevu s sebou nese 
výrazně delší kontakt se všemi pocity, které se k určitému tématu nebo události 
váží a tím i větší "niternosť' - tedy uvědomění si vlastní pozice a aktivity. 
Podobně i většf kontrola nad sdělovaným obsahem - klient se nernusf obávat 
zásahů do sdělení, které by považoval za intruzivní, narušující jeho hranice. 
Výhodou je rovněž snadná dostupnost- i v situaci, kdy ncní přítomen terapeut 
je možné pokračovat v procesu. Nadto zůstává trvalý záznam někdejších úvah 
a emocionálních stavů. Je možné se k nim kdykoli vracet a srovnávat dřívější 
stav se současnou pozicí a všímat si vývojových změn a pokroků. (Veselá 2002) 

Negativní charakteristikou písemné formy může být tendence k větší 
vědomé korekci, až účelové nebo artistní stylizaci textu. Namísto autentického 
sebevyjádření je pak výsledkem spíše formální, vnitřně vyprázdněná, ovšem 
precizně formulovaná "slohová práce". V takové situaci může být účelné 
změnit formu psaní např. úplným vyloučením "faktů" a intelektuálního (resp. 
intelektualizujícího) zpracování. 

Velký význam má též ritualizování situace psaní (určitá hodina nebo 
denní doba, místo a okolnosti), stejně jako pečlivá volba tématu. (Otevřelová 
1995) Právě pevnější, jasná struktura může pomoci zmírnit úzkost a vytvořit 
dostatečně bezpečné prostředí pro sdělování závažných témat (Wright 2000). 
Psaná forma sdělení se ukazuje jako zvlášť výhodná pro zpracování 
traumatických zkušenosti (Pennebaker 1988) 

Jinou narativní formou, často užívanou mimo rámec psychoterapie nebo 
coby alternativa sezení tváří v tvář, je biblioterapie - četba beletrie nebo poezie 
(výjimečně i jiných literárních forem - populárně naučné nebo odborné 
literatury) jako psychoterapeutická technika. Vychází z předpokladu obecně 
lidské schopnosti identifikovat se s literárními postavami a rozpoznat v jejich 
osudech svůj vlastní. 

V procesu biblioterapie můžeme rozeznat tři fáze (Clearinghouse 2002) : 
Prvním krokem je identifikace, kdy se klient ztotožňuje s postavami a 
událostmi v knize - jak reálnými, tak fiktivními. Někdy je vhodnější zvolit 
postavy stejného věku, které se potýkají s podobnými problémy jako klient. 
Následuje katarze, v níž se klient dokáže emocionálně ponořit do děje knihy a 
dát průchod potlačovaným pocitům, v bezpečných podmínkách. Poslední fází 
je dosažení vhledu. Problém dostává konkrétnější podobu - a je pochopen jako 
obecnější a řešitelný. 

Tento proces dokáže uvolnit emoce, ukázat nové možnosti řešení nebo 
životního směrování, prozkoumat nové způsoby interakce s ostatními lidmi. 
Čtenář zároveň cítí i určité souznění svého příběhu s čímsi větším a obecnějším, 
a tak si připadá i méně izolovaný ve svém trápení. "Přepínání" mezi osobní 
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perspektivou a pozicí nezaujatého vypravěče cizího příběhu zvyšuje 
uvědomění a zlepšuje orientaci č.tP.náře ve svém vlastním světě. 

Vždy je dobré pracovat i s následnými aktivitami, rozšiřujícími vhled a 
porozumění textu na více úrovních. Může se jednat o převyprávění příběhu, 
tematicky zaměřenou diskusi (nad etickou rovinou příběhu, motivy hlavních 
postav apod.), arteterapeutické techniky (ilustrace k jednotlivým epizodám 
příběhu -formou kresby, koláže nebo modelování), kreativní psaní (připsání 
doplňujících postav, epizod, změněný konec nebo vyprávění téhož příběhu 
jinou postavou) či dramatizaci (hraní rolí, dialog mezi jednotlivými postavami -
nebo jejich protikladnými kvalitami a motivy). 

Vyprávění příběhtl. terapeutem 
V popředí zájmu byly až dosud příběhy vyprávěné klientem. Narativní 

přístup, v němž je příběh "způsobem vědění", ovšem zahrnuje i příběhy a jejich 
konstruováni na straně terapeuta. Tylo Hill'ativnf procesy mohou probíhat 
relativně spontánně v rámci terapeutova uvědomění, nebo se mohou stát 
strukturovanou a jasně zaměřenou terapeutickou technikou. Příběh přitom 
vždy slouží jako druh metafory, která srozumitelně shrnuje mnohé aspekty 
klientovy životní situace. 

V případě prvního, intuitivního přístupu se příběhy objevují znenadání -
neplánovaně, podobně jako vtipy v běžné konverzaci. Proti tomu stojí cílené 
zařazení příběhu do terapie, které je samozřejmě plánované a optimálně 

načasované. Tyto příběhy můžeme rozdělit do dvou typů (McLeod 1999) : 
řízené imaginace a Ericksonovské příběhy. 

Řízená imaginace patří mezi standardní techniky s různými varietami. 
V relaxovaném stavu se je klient prováděn základní osnovou příběhu, který 
dokresluje případně modifikuje podle vlastní fantazie. Terapeut v tomto 
případě dává narativní strukturu a klient doplňuje obsah. Téma příběhu může 
být zvoleno velmi obecně (například nebezpečná cesta), nebo konkrétně podle 
klientovy aktuální situace (setkání s blízkou osobou, okamžik důležitého 
rozhodnutí, apod.). Cílem je vždy posílení klienta v jeho kompetenci zvládat 
náročné životní situace. 

K metodám cíleného užití příběhů v psychoterapii patří příběhy vzniklé 
v rámci hypnoterapie Miltona Ericksona. Obsahují všechny klíčové prvky 
klientova příběhu, ale převyprávěné do metaforické formy s pozitivnějším, 
optimističtějším zakončením. Důležité pasáže se opakují tak, aby podtrhly 
hypnotický efekt. 

Prostor psychoterapeutického setkání je místem, kde je mozne sVUJ 
životní příběh vyprávět bez rizika odsouzení nebo přerušování. K tomu účelu 
slouží i určité narativní techniky (například volné asociace nebo empatické 
zrcadlení, ale stejně tak i použití literárních prostředků, nebo řízených 
imaginací), jež mají vyprávění usnadňovat, povzbuzovat klienta k rozvíjení a 
zkoumání svého příběhu. V mnohých situacích terapeut nepracuje s příběhem 

48 



ZÁKLADNI VY CH O DISKA A PRINCIPY NARATIVNÍ PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

samým, ale užívá jej jako prostředku dosažení hlubších emocionálních a 
behaviorálních struktur. Role vyprávění životního příběhu v sociálním 
kontextu, stejně jako jeho kognitivní charakteristiky, zůstávají v pozadí zájmu. 
I-llavním tématem je vztah objektivní a narativní reality - tedy interpretace 
vnějších událostí do osobního jazyka. 

7.2. Koncept příběhu v psychoterapeutických směrech mimo oblast narativní 
psychoterapie 

Tato kapitola je pojata poněkud méně ohraničeně, neboť jejím cílem je 
postihnout širší souvislosti užití příběhů a vyprávění v psychoterapii. Jsou zde 
zmíněny i ty směry, které narativitu přímo nedeklarují, nicméně jejich pojetí 
příběhu je přínosné, a dotváří obraz širších souvislostí a historického vývoje 
narativního přístupu v psychoterapii. Rozšiřuje a obohacuje rámec narativní 
terapie o alternativní pohledy zakotvené v jiném teoretickém zázemí a ilustrují 
posun od narativních prvků k ucelenému narativnímu přístupu 

v psychoterapii. 
Následujíd koncepty jsou proto spojeny nikoli ideovou linií, ale spíše 

zájmem o určitý aspekt narativity, jež může být pro psychoterapeutický proces 
přínosný. 

7.2.1. Hledání základní, opakující se životní osnovy 
Společným základem všech následujících koncepcí je přesvědčení o 

existenci skryté jednoty příběhu a jeho vypravěče. Na bázi projekce je vnitřní 
svět člověka - jeho touhy, představy, vztahové vzorce - obsažen ve všech jeho 
vyprávěních. Jedním z primárních úkolů terapie je odkrýt tento jádrový životní 
příběh a tím dát klientovi možnost získat do něj vhled a kontrolovat jeho 
působení. Významným společným prvkem teorií je víra ve schopnost sebe
opakování tohoto příběhu v různých osobních vztazích. 

Je přirozené, že různí lidé používají i různé strategie při vytváření 
významu a soudržnosti množství vzpomínek a zážitků. Tento individuálně 
příznačný způsob Qakási "osobní osnova") je patrně významnou měrou 
určován rannými dětskými zážitky. 

Gergen a Gergenová (McLeod 1997) připisovali v tomto ohledu hlavní 
význam pohádkám a příběhům. Naslouchání příběhům patří mezi ranné 
zážitky utvářející osobnost a je tedy pravděpodobné, že v době, kdy již dítě má 
dostatečný intelektový potenciál, aby zachytilo poselství příběhu, dokáže 
rovněž vytvářet jakýsi prototyp pro všechny další narace. Dítě se 
pravděpodobně učí identifikovat s postavou nebo vztahovým vzorcem 
obsaženým (zachyceným} v pohádce, a tento bazální prototyp si uchovává i 
v dospělosti. 

V tomto smyslu uvažovali o formativní síle pohádek v ranných fázích 
vývoje osobnosti psychoanalytik Bruno Bettelheim (2000) i zakladatel 
transakční analýzy Eric Berne (1997). Oba shodně předpokládali, že dítě je 
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schopno si nevědomě vybírat příběhy nejbližší jeho aktuální situaci, které 
v dospělosti tvoří základ jeho vztahových vzorců. 

Tomkinsův model "nukleární scény" patří mezi první koncepty 
opakujících se životních narací. Tomkins (McAdams 1985) ve své teorii skriptů, 
vymezuje pojem "nukleární scény". Označuje tak afektivně obsazené životní 
události (zahrnující osoby, místo, čas, děj a pocity na situaci vázané), které 
představují nejnaléhavější a nevyřešené problémy jedince. Mají tendenci dále 
narůstat každým opakováním, kdy na sebe nabalují další situace, pocity a 
myšlenky. Scény jsou vzájemně propojeny procesem "psychologického 
zvětšování". Pokud je situace prožívána pozitivně, pak je "zvětšována" 

(kognitivně zpracována a uložena v paměti) produkcí variant- detekováním 
rozdílů kolem jádra scény. Tak lidé tíhnou k akcentování rozdílů nebo variací 
svých pozitivních vzpomínek. Scény prožívané negativně jsou charakteristicky 
spojovány analogicky, hledáním podobností mezi různými zážitky a člověk 
zdůrazňuje vnímané podobnosti negativně prožívaných minulých událostí. 

A právě kolem analogicky propojených, negativně prožívaných scén se 
vytváří nukleární skript. Příběh, který organizuje životní prostor v souladu s 
opakujícími se emocemi. Od toho se také odvíjí identita toho, komu se podobné 
(destruktivní, zahanbující, smutné ... ) situace stávají. 

Tomkins chápe člověka jako dramatika nebo vypravěče, jenž komponuje 
výrazné, citově zabarvené scény z minulosti podle dramatického plánu -
skriptu. Nejenže tak pomáhá porozumění sobě a okolnímu světu, ale rovněž 
projevuje svou moc ovládat každodenní život, zvláště důležitou v náročných 
situacích. 

Na Tomkinsův model nukleární scény navazují Berne (1997) a Steiner 
(1974,1999) ve svém konceptu "životního scénáře". Ten je "podvědomým 
životním plánem", podle něhož lidé strukturují svůj čas. Bývá vyplněn 
rituálními aktivitami, zábavami a hrami, které scénář podporují a současně mu 
přinášejí okamžité uspokojení. Počátky utváření scénáře klade Berne do období 
mezi druhým a šestým rokem. Prostřednictvím "rodičovského programování" 
se vytváří základní osnova, poskytující kostru budoucímu scénáři. Jsou 
introjikovány rodičovské příkazy, které se týkají agrese a sexuality, a také jejich 
projevů v sociálním kontextu. "Rodičovské programování určuje, jak a kdy se 
pudy a potřeby vyjadřují a jak a kdy se přihlásí sebeovládání." (Berne 1997, 
s.98) 

Již z názvu lze usoudit jednak na úzkou spojitost s Berneho starším 
konceptem hry, ale také s dramatickou formou - scénáři divadelními. Sledují 
osnovu dobrého dramatu, s klasickým členěním na prolog, vyvrcholení a 
katastrofu. Počet témat je přitom omezen, což spolu s jejich poměrně stabilní 
strukturou dává analytikovi možnost dedukovat na základě osnovy a 
charakteru hlavního hrdiny směr, jakým se bude příběh odvíjet a jak skončí. 
Berne jde v této paralele ještě dál, a krom dané "životní osnovy", předpokládá i 
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existenci specifických slov, "narážek" a dialogů, které děj posouvají k určenému 
konci (triumfálnímu nebo tragickému). 
Berne uvádí následující typy scénářů: 

1. Nikdy-skript. Jeho poselstvím je "Nikdy nemohu dostat to, co si nejvíc 
přeji." a mytickým předobrazem Tantalos. 

2. Stále-skript vychází z mýtu o Arachné a jeho mottem je: "Jestli je tohle to, 
co chceš, tak tím taky můžeš strávit celý život." 

3. Dříve ne~skript založený na přesvědčení .,Můžeš nút úspěch teprve 
tehdy, když jsi p:tincjmcnším jednou nem;pěl." I Irdinou tohoto skriptu je 
Herakles. 

4. Potom-skript je odvozen od postavy Damokla a nesen výrokem: "Po 
něčem dobrém musí vždy následovat něco zlého." 

5. Skoro-skript představovaný Sisyfem je charakterizován úspěchem, který 
je vzápětí odvolán - "Skoro jsem to dokázal, kdyby jen ... " 

6. Otevřený-skript neboli "scénář vzdušných zámků". Poté, co byly 
splněny všechny rodičovské příkazy, již není co dělat, jen vegetovat a 
čekat na definitivní konec, jako Filemon a Baucis. 
Terapeut - analytik je v tomto pojetí autoritou, která odhalí klientův 

scénář a jejíž "dovolení" z něj vystoupit má léčebný efekt. Zároveň ale reflektuje 
i roli, do níž je terapeut v klientově příběhu-scénáři obsazen, stejně jako hry a 
úhybné manévry z ní odvozené. 

Klient je v podstatě herec v představení, které pro něj napsali jeho rodiče 
a cílem terapie se stává okamžik, kdy je klient "s pomocí terapeuta a svého 
Dospělého schopen úplně opustit scénář a vyjet s vlastním představením, 
v němž jsou nové postavy, nové role, nová zápletka i výplata." (Berne 1997, 
s.339) 

Jiný přístup reprezentuje práce Luborského (McLeod 1997), zaměřená 
spíše na způsoby, jimiž se základní životní příběh projevuje v dospělém životě. 
Příběhy, které klient v terapii vypráví o svých vztazích tíhnou k potvrzování 
narativní struktury, kterou nalézáme ve formulacích, vyjadřujících přání, které 
vede k odezvě ostatních - "významných druhých" a nakonec ústí do seJf
odpovědi. Tyto vztahové vzorce se přirozeně objevují i ve vztahu k terapeutovi 
(ve shodě s Freudovou ideou přenosu). 

Prvky narativity nacházíme i ve Struppově modelu (Strupp, Binder 1984) 
časově omezené dynamické psychoterapie. Jejím jádrem je "dynamický fokus", 
definovaný v úzké spojitosti s problémovým příběhem, charakterizovaný 
čtyřmi základními částmi: self-akty, očekávanými reakcemi ostatních, akty 
ostatních vůči self a akty self ve vztahu k self. Tento příběh je stále znovu 
přehráván v životě klienta, jako sebepotvrzující bludný kruh. Úkolem terapie je 
vtáhnout klienta do vyprávění a převyprávění centrálních dilemat a životních 
témat, s cílem vytvořit "srozumitelnější a účelnější" příběh. 
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Příběh se v tomto pojetí stává především způsobem interpretace 
životních a jejich strukturování v čase. "Scénář" nebo "životní osnova" 
představuje svého druhu "nemocný příběh" - rigidní strukturu, která není 
schopna pružně reagovat a uspokojivě začlenit nové události do dřívějších 
schémat. Není nástrojem porozumění, ale uváznutím v časové smyčce. 

Pozornost je soustředěna ke změně této narativní struktury, která bude méně 
destruktivní a více v souladu s potřebami autora. Představuje rovněž způsob 
re-autorizování životopisu, nový a tvořivější pohled na sebe sama, přiznává 
příběhům jejich formativní funkci. 

7.2.2. Kulturní zdroje osnov životních pňvěhů - mýty, pohádky, lidová vyprávění 
Většina z výše uvedených teorií se dotýkala i vysvětlení původu 

"jádrových příběhů", toho jak se vyvíjely a kde mají své kořeny. Základní 
zdrojovou oblastí, na níž se tyto teorie odvolávaly, jsou přitom kulturní 
vyprávění- pohádky, biblické příběhy a řecké mýty, lidová vyprávění a bajky, 
poskytující zásobu tradicí utvářených příběhových linií. 

Ty jednotlivci kupírují při formování vlastních životních příběhů a jejich 
přitažlivost tkví v tom, že mohou být stále znovu vyprávěny. Obsahují 
fundamentální životní otázky a poskytují časem a kulturní tradicí prověřené 
vodítko ve složitých životních situacích a přechodových (iniciačních) 

vývojových fázích. Otevírají prostor pro naději (na vyrovnání se s těžkostmi a 
dobrý konec), zmírňují úzkost (překonávají pocit izolace a dezorientace člověka 
v krizových momentech - začleňují jeho individuální problém do sociálního a 
kulturního rámce) a nabízejí model zvládání náročných okamžiků. V tomto 
směru patřilo vyprávění mýtů, lidových příběhů a pohádek v tradiční péči o 
duši a její zdraví odjakživa nezastupitelné místo. 

V moderní psychoterapii je jistě tím prvním, který vnesl mytické 
vyprávění do odborné práce Sigmund Freud. V příbězích svých pacientů 
nachází společnou osnovu - mýtus o Oidipovi, promítaný do mnohosti 
mezilidských vztahů; základní příběhovou linii, jež protkává všechny jeho 
psychoanalytické kazuistiky. Došel k závěru, že příběh se nás hluboce emočně 
dotýká právě proto, že by mohl vyprávět o každém z nás. Je naším osudem 
směřovat prvotní sexuální impulsy na matku a prvotní nenávist vůči otci. Sny 
nás v tomto předpokladu jen utvrzují. 

Král Oidipus, který zavraždil svého otce Laia a oženil se se svou matkou 
Iokastou, představuje naplnění našich dávných dětských tužeb. (Freud 1993) 
Tato notoricky známá Freudova interpretace přirozeně akcentuje některé rysy 
mýtu, zatímco jiné opomíjí. Sofoklovo drama je silnou a významově bohatou 
látkou, proto Freudova interpretace nezůstala tou jedinou. Příběh Oidipa zde 
může sloužit za názornou ilustraci otevřenosti mýtu mnohosti interpretačních 
přístupů - v závislosti na teoretickém zaměření a jistě i dobovém kontextu. 
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May (1995) vidí v Oidipovi drama střetu s pravdou o sobě samém. Partnerem 
Oidipa je zde Teiresiás (rodinná scéna zůstává v pozadí), který jako dobrý 
terapeut zprostředkovává Oidipovi krok za krokem poznání sebe sama. 
Konečnou fází této cesty k sebepoznání je "přijetí své reality, svého mýtu, svého 
osudu~~ - reality, která v tomto případě znamená agresi, destruktivní síly 
v člověku a jeho temnou stránku. 

May následně zdůrazňuje i jiný, sociální rozměr tragédie - strach 
z ostrakismu, vyobcování do exilu, který je znázorněn v druhém díle tragédie 
(v psychologickém kontextu jen zřídka zmiňovaném) Oidipus na Kolónu. Zde 
již nejde o vnitřní konflikt, agresi vůči otci nebo nevědomé sexuální touhy, ale o 
"vyrovnání s vinou, otázku osobní odpovědnosti na nelidských činech, kterých 
se lidé na sobě dopouštějí~~. Akcentuje tím i přesah do spirituální roviny, 
znázorňuje cestu k uvědomění. 

Fromm (1999) ve svém výkladu Oidipa zdůrazňuje rozměr autority a 
boje proti ní - symbolickému znázornění společenského konfliktu matriarchátu 
a patriarchátu, mužským a ženských principem. Touto interpretací posouvá 
mýtus ještě dále než May z intrapsychické roviny nevědomých přání směrem 
k jeho původnímu, sociálnímu poli. 

V podobném duchu přistupují k Sofoklově látce i Emde a Oppenheim 
(McLeod 1997) a nastolují ve svém výkladu otázku toho, co je a co není 
v komunitě sdílené. Oidipus je člověk, který vstupuje do života bez základní 
informace - kým je a odkud pochází, což poznamenává i jeho vztahy k druhým 
lidem. Při hledání odpovědi na tuto otázku se odvržený Oidipus dostává zpět 
do své komunity a hledá pravdu i navzdory snaze ostatních mu v tom zabránit. 
Podobně zdůrazňují i téma Oidipova zneužití a zanedbávání v dětství - krutost 
otce a lhostejnost matky jako patologický vzorec rodinných vztahů. (Obdobně 
Růžička (1997) v české odbomé literatuře). 

Mýty se rovněž staly jednou z významných metafor hlubinné 
psychologie C.G.Junga. Základním tématem přitom bylo obnovení živé 
souvislosti mezi světem idejí, sdílených hodnot, symbolů a myšlenek evropské 
kultury a vnitřní psychickou, prožitkovou zkušeností moderního člověka. (Jung 
1999). Rovněž archetypy můžeme vnímat nejen jako "obrazy a vzory chování~~, 
ale též jako "jistý druh zhuštěného dramatu, nebo vůdčí motivy umělecké 
tvorby a topoi - tedy typická místa, případně témata literárních děl11 (Starý 
1990, s.48). Jsou jim tak přiznány významné narativní kvality. Mýtické příběhy 
již nejsou pouhou projekcí vnitřních struktur, ale samy tyto struktury vytvářejí 
-jsou jejich podstatou. Nejde přitom o interpretaci mýtu - ta je jen více či méně 
úspěšným překladem do jiného metaforického jazyka. Jediné, co je možné 
doopravdy udělat je "pokračovat ve snění daného mýtu a dát mu moderní 
roucho~~ (Jung podle Starého 1990, s.51). Tak může mýtus promlouvat 
k modernímu člověku, tak může být znovu uveden v život. 
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Neopomenutelný je v této souvislosti rovněž přínos Jamese Hillmana 
(1975, 1983), Jungova žáka a zástupce současné archetypové psychologie. Při 
hledání nového impulsu pro psychologii a psychoterapii Gež Hillman vidí jako 
uváznuté ve slepé uličce moderního, pozitivisticky vědeckého myšlení a jazyka) 
mýty přinášejí "autentický jazyk, který umí promlouvat o duši a k duši, jazyk 
neoddělitelně spojený s imaginací a metaforou~~ (Hillman 1975). Příběhy 

(mytické i literární) představují specifický způsob "chápajícího prožitku~~ (Starý 
1990) obrazů a vzorů, kolem nichž se utvářela naše civilizace. Člověk v nich 
může nacházet svůj vlastní obraz a "vzor~~ existence, a vedle náboženství a 
rituálu představují nezastupitelnou formu péče o duši. Jsou nositeli estetického 
modu poznávání, v němž jsme spojeni se světem, který nás obklopuje, 
prostřednictvím imaginace. Přijetím uměleckého-estetického přístupu k duši 
získá psychologie citlivost vůči odchylkám - nositelům významu a odolnost 
vůči sociální konformitě (Hillman 1992). Proti obrazu psychoterapie jako 
sociální adaptace - "institucionalizování self~~ ve jménu individualismu 
(respektive "zralosti" za níž se skrývá diktát "kontroly~~), touhy po změně a 
zvyšování výkonnosti staví Hillman smyslový kontakt se světem forem, jeho 
ocenění a možnosti transformace skrze imaginaci. Posouvá psychoterapii zpět 
do prostoru komunity a "duše světa~~. 

Klient přichází ve chvíli, kdy se cítí oloupen o svůj skutečný životní 
příběh. Ten se stal "trmácením po cestě podle předem nakreslené mapy, ( ... ) 
cestovním deníkem, který říká, kde jsme byli předtím, než jsme se dostali tam, 
kde jsme( ... ) vyprávěním bez osnovy, zaměřeným na stále nudnější postavu 
"já11 bloudící v poušti vyprahlých "zážitků~~. (Hillman 2000, s.15) Terapie má 
být tím místem, kde jej chce znovu objevit, převyprávět (neboť jsme "méně 
poškozování traumaty dětství než traumatickým způsobem, kterým si na 
dětství vzpomínáme~~ Hillman 2000, s.14), objevit svou vizi - "vnitřní příběh 
duše~~. Ten je paralelní linií biografie- souhrnu vnějších dat a událostí, a přitom 
není z těchto dat odvoditelný. Odehrává se v hájenství představivosti a hry, 
v jazyce symbolů, mýtů. 

Hillman se snaží obnovit důvěru v jazyk, neboť ten je "nositelem duše 
mezi lidmi, je neviditelnou silou, jež nás přesahuje~~ (Hillman 1975). Ostatně 
sanitas ("duševní zdraví~~ v klasickém pojetí Tacitově a Cicerově) v původním 
významu označovala "správné používání slov~~. Jazyk akademické psychologie 
redukuje objektivistickým, technickým vyjádřením mnohovýznamovost do 
jedné definice. Na rozdíl od metaforického jazyka příběhu, který se od 
přesného, singulárního obrazu světa posunuje směrem k mnohovrstevnatosti 
zkušenosti a jejího vyjádření, kouzlu imaginace a "terapeutického okouzlení 
mocí slov~~ (Hillman 1975, s. 213), jež má blízko k tradičním léčebným 
praktikám dávných kultur. Důvěra v jazyk je podle Hillmana zároveň i 
důvěrou v komunitu, jež tento jazyk spojuje. 

Moore (2001) vnímá jako jednu z významných kvalit mytických příběhů 
schopnost sáhnout pomocí obrazného jazyka za rámec každodenní zkušenosti. 
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Běžný jazyk jako by ztrácel hloubku popisu prožívání a umění neotřelého, 
překvapivého uchopení našich životních příběhů. "Mytologie poskytuje výraz 
neviditelným a věčným faktorům, které jsou součásti života, ale neprojevují se 
v doslovném, faktickém příběhu." (2001, s.229) 

Síla mýtu se projeví i v okamžiku, kdy hledáme vysvětlení pro své 
problémy a utrpení - v tomto případě ovšem saháme po "rodinných mýtech" 
Qak Moore označuje vzpomínky, které mají svou povahou blíž k představám 
než skutečným záznamům minulosti). Stejně jako jiné mýty mají moc 
vystihnout hloubku prožitku, a zároveň jeho přesah do obecnější - sociální 
roviny. Tak struktura dávných fantazií, stejně jako dávných phDěhů, oživuje 
určité emoční struktury v našich současných životech. Taková mytologie 
nehledá přesné příčiny, spíš obohacuje náš vhled tím, že aktivizuje 
představivost. 

Mýty nelze omezit výhradně na literární rovinu - mýtem je jakékoli 
vyprávění, které je dostatečně emočně výrazné a nabité představami. Takové 
vyprávění je amplifikací starých mýtů v běžném životě, aktivně nás zapojuje do 
mytologií, které jsou živou "látkou našeho života". Oslovuje poetické vědomí, 
které je protipólem rigidního fundamentalismu, je místem tajemství - místem 
pro duši. "Když se důvěrněji seznámíme s charaktery a tématy, které jsou 
v našich mýtech podstatné, můžeme se osvobodit od jejich nátlaku a slepoty, 
která nás přepadne, když jsme do nich chyceni. Můžeme tedy opět poznat 
důležitost psaní deníků, práce se sny, poezie, malování a terapie zaměřené na 
zkoumání obrazů ve snu i v životě." (2001, s.233) 

Léčivou sílu mýtů reflektuje jako jeden ze svých zdrojů i existenciální 
psychologie (May 1995). Odvolává se na jejich regresivní funkci, jež dokáže 
vnést do vědomí potlačená, nevědomá, archaická nutkání, touhy, obavy a jiné 
psychické obsahy. Zároveň mýty objevují nové cíle, nové etické vhledy a 
možnosti, dokáží prolomit převládající význam a nastolit novou úroveň 
integrace - a v tom tkví jejich progresivní funkce. 

Tím, že mýty umožní člověku vynést ven jeho vnitřní zkušenost, rozšíří 
jeho prožívání vnější reality. Mýty zjevují člověku strukturu jeho vztahu ke 
světu a k jeho vlastní existenci, objevují novou realitu. Jsou edukativní -
představují cestu k univerzu prostřednictvím konkrétní zkušenosti určitého 
člověka. "Pomáhají nám přijmout naši minulost a tak můžeme vidět, jak se před 
námi otevírá budoucnost."(May 1995, s.18) 

Podobně jako mýty promlouvají i pohádky jazykem symbolů, 
ztvárňujícím nevědomé psychické procesy. Je mimo možnosti a rozsah této 
práce se problematice využití pohádek v psychoterapii blíže věnovat, ovšem ve 
výčtu přístupů, v nichž nacházíme odraz narativní metafory, má své 
neoddiskutovatelné místo. 

Na rozdíl od mýtů jsou pohádky znázorněním obyčejného. Navzdory 
zázrakům a kouzlům je snadné přijmout, že podobné věci se mohou stát 
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každému - projekce a identifikace s hrdinou je tedy mnohem snazší. Nabízená 
osnova není pouhým výchovným nebo informačním modelem - oslovuje 
mnohem hlubší vrstvy. 

Ještě významnějším znakem pohádek je pozitivní zakončení, jež v sobě 
nese poselství, že ačkoli je situace zlá, ne-li beznadějná, řešení existuje. Jejich 
optimistická narativní konstrukce pomáhá zvládnout strach a vnést svou jasnou 
a předvídatelnou fabulí smysl a řád do chaosu myšlenek a pocitů. Zatímco 
mýtus obrací člověka k počátkům existence kolektivní, představuje pohádka 
návrat ke kořenům individuální existence - rodině a dětskému světu. 

Z již zmíněných klasických prací znovu připomeňme Bruno Betelheima 
(2000), který téma pohádek poprvé vnesl do psychoanalytického kontextu, dále 
ze stejného ideového okruhu jsou to práce von Franz (1998) a Černouška (1990) 
Z ostatních psychoterapeutických směrů, jež se pohádkám více věnují, zmiňme 
transakční analýzu (Berne 1997, Karpman 1968), nebo gestaltterapii (Petrová 
2003, 2005). 

Z jiného kulturního kontextu - v návaznosti na vypravěčskou tradici 
Orientu čerpá Nossrat Peseschkian (1995, 1996,1999) ve své pozitivní 
psychoterapii. Podobně pracuje s pohádkovými příběhy i Estés (1992). 

Obecným přínosem mýtů je jistě porozumění kulturrúmu pozadí 
konstruování osobní identity. Existují ovšem i úskalí tohoto přístupu. Právě 
kulturní zakotvenost mýtů přináší mnohá omezení při užití mýtů 

v psychoterapii. Příběhy takzvaně "všeobecně známé" (například zmiňovaný 
příběh Oidipův) jsou základem euroatlantické civilizace, ale v jiných oblastech 
jsou relevantní mnohem ménč. Bagarozzi a Anderson (McLeod 1997) popsali 
terapeutický postup, v němž jsou klienti dotazováni na příběhy, které jsou pro 
ně významné. Častěji než univerzální mýty nebo pohádky jsou přitom 
zmiňovány příběhy filmové a televizní. Role tradičních mýtů je oslabována a 
nahrazena mýty moderními. (Otázkou je, nakolik jsou tyto nové mýty jen 
znovuzpracováním základních témat obsažených v mýtech.) 

Z toho se odvíjí i druhá, poněkud diskutabilní otázka vydělování mýtu 
(a podobně i pohádek) z ostatní "umělé" literatury. Ta je podle některých 
autorů příliš zatížena požadavky žánru na umělecký artefakt a dobovým 
společenským klimatem (módními tématy a narativními postupy), zatímco 
mýty jsou vypravěčsky syrovější a tematicky nadčasové. 

Je však nutné zdůraznit, že většinu mytických a pohádkových příběhů 
známe v moderním převyprávění - tedy ve formě více či méně ovlivněné 
převládajícími estetickými normami daného období to. V oblasti řeckých mýtů 
je za zdrojový pramen většiny jejich popularizátorů obvykle pokládána 
Ovidiova kniha Proměny - tedy nikoli vyprávění tradované, autentické, ale 
opět stylisticky vytříbené - "umělé". 

10 Vzpomeňme například citlivě pojatou sběratelskou aktivitu bratří Grimmů ve srovnání s dvorským 
literárním stylem pohádek Peraultových. V českém historickém kontextu zase atmosféru národního 
obrození a její vliv na přístup k shromažďování a vyprávění (převyprávění) lidových pohádek. 
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Podobně relativní je i kauzalita vlivu příběhů na vývoj osobnosti. Jinak 
řečeno, zda může určitý typ pohádek ovlivnit pozdější vnímání sebe a okolního 
světa. Ve většině případů je nemožné zjistit, zda byl vývoj osobnosti dán 
okouzlením určitým příběhem a identifikací s jeho hrdinou. To dedukujeme až 
zpětně - hledáme příběh nejlépe vysvětlující vývoj, který následoval. Proto 
význam mýtu můžeme spatřovat mnohem více při hledání smyslu současných 
událostí než minulých vývojových mezníků. 

7.3. Narativní psychoterapie 
Základem těchto teorií je schopnost člověka organizovat události do 

určité smysluplné kognitivní struktury - formy příběhu - s jasnými 
zákonitostmi odvozenými z jazyka, jakožto základního prostředku 

psychoterapie. Tyto narativy, které se v životě klienta ukázaly jako 
problematické, je pak možné určitým způsobem rozkrýt a zvědomit původně 
implicitní proces konstruování jejich osnovy prostřednictvím terapeutického 
procesu. Ve zkratce řečeno je narativní terapie o "rozpoznávání a 
znovuprožíváni příběhů~~. Neexistuje přitom "jediný správný - pravdivý 
narativ". Příběh každého člověka je jedinečný, odvozený od jeho typického 
způsobu, jakým události organizuje. 

7.3.1. Psychoanalytické směry 
Narativní proud v psychoanalýze (někteří, např. Mitchell, Black (1999), 

hovoří ve stejném smyslu o "hermeneutickém směru v psychoanalýze") je 
tématem poměrně novým. Zatímco jedni jej vnímají jako progresivní směr 
v psychoanalytickém hnutí a mluví o novém paradigmatu - "narativní 
psychoanalýze", jiní oprávněnosti existence narativního přístupu jako 
specifického, koherentního tématu zpochybňují. 

Počátky tohoto názorového proudu uvnitř psychoanalytického hnutí 
nalezneme v části rozsáhlé Lacanovy práce, zabývající se úlohou jazyka ve 
vývoji vztahů a utváření nevědomí z pohledu moderní lingvistiky de Saussura 
a Jackobsona. Systematičtější zájem o narativní témata se ovšem datuje teprve 
od konce sedmdesátých a začátku osmdesátých let (v návaznosti na narativní 
obrat ve společenských vědách). K jeho nejvýraznějším představitelům patří 
především Roy Schafer a Donald Spence. 

Jacques Lacan (Černoušek 1978) povaZUJe nevědomí především za 
diskurzivní odraz historie člověka a jeho vztahů k druhým, kterým byla jeho 
řeč adresována. Povaha nevědomí je tedy intersubjektivní a také klamná - je to 
místo historie vztahů poznamenané lží (zkreslením) nebo místo zcela neznámé. 
Jeho pravda je vepsána ve vzpomínkách, nejasných reminiscencích, fantaziích, 
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ale i v sémantickém vývoji, zobrazeném ve slovní zásobě, způsobu nabytí 
slovníku, i způsobu řeči. 

V terapii se životní historie odkrývá, vrací se ke svým původním 
významům. Terapeut je především tím, kdo naslouchá a zaručuje, že řeč 
analyzanda je adresována někomu druhému, čímž se navrací do svého 
původního symbolického a sociálního řádu. V tomto ohledu terapeut 
představuje všechny jeho minulé i současné partnery v komunikaci. "V 
psychoterapii se jedná především o rememoraci, o zpřítomnění ne , určitých 
realit', ale o zpřítomnění zápasu o pravdu, o účin naplněné řeči, o 
znovuzaložení minulých nahodilostí v tom, že se nám objeví jako smysl 
nutností, které nevyhnutelně přicházejí." (Černoušek 1978, s. 17) 

Roy Schafer je jistě nejvýznamnějším představitelem "narativní 
psychoanalýzy", názorového proudu, který uvažoval o narativitě jako novém 
paradigmatu pro psychoanalýzu (Schafer 1978). Podle jeho názoru se tradiční 
metapsychologie vyčerpala, a neposkytuje již dostatečný důraz na jedinečnost 
každého pacienta. Pozitivistická rétorika přírodních věd je pro porozumění 
člověku naprosto nedostačující, a psychoanalýza by se proto měla vztahovat 
spíše k literatuře, hermeneutice a filosofii. 

Teorie psychiky jako mechanického aparátu, složeného ze struktur 
různých úrovní a provázaných vzájemně působícími silami (obraz převzatý 
Freudem z Newtonovské fyziky), je dále neudržitelný. Mnohem účelnější by 
bylo nahradit jej novým modelem, více reflektujícím člověka jako agens -
aktivní subjekt vytvářející svou zkušenost. 

Schafer (1990) proto odmílá i spekulativní jazyk psychuanalýzy, 
odvozující jednání člověk z pojmů jako je Ego a Superego, nebo jejich 
konfliktního působení uvnitř psychiky. Tradiční přístup vytváří v pacientovi 
pasivní postoj ke svým činům a pohnutkám - stává se objektem, a nikoli 
jednajícím subjektem, necítí se být autorem svých akcí, myšlenek a prožitků. A 
v tomto duchu se také pokoušel přeformulovat základní psychoanalytické 
pojmy do narativního rámce11

• 

Tento způsob vyjadřování, v němž je analytický materiál pojímán jako 
text s vlastní gramatikou a zákonitostmi, by byl bližší praxi terapeutického 
procesu. I v něm pacient postupně dospívá k přesvědčení, že není pouhým 
trpným objektem vnějších okolností, jež jsou neměně dány, ale sám je vytváří. 
V okamžiku pochopení vlastní moci v konstruování zkušenosti skrze její 
narativizování přichází i terapeutická změna. Všechny interpretace, které v této 

n Například otázka obranných mechanismů: Užíváme-li konceptu psychické "obrany'', nastolíme tak i 
"válečnou" přlběhovou linii. V zájmu narativní konzistence a koherence se terapeut dále této linie drží a 
k popisu událostí v terapii používá například terminů ,,resistence", "prolomení obran", "proniknutí", 
"zhroucení", a podobně. Všechny tvoří součást běžného analytického jazyka a jsou neseny právě 
válečnou metaforou v pozadí terapeutického procesu. Pokud chápeme vztah (tedy i vztah terapeutický) 
jako válku, popisujeme ho v odpovídajících přibězích. Zároveň je ovšem dobré si uvědomit, že tento 
phběh je pouze jedním z mnoha možných, které můžeme o vyprávět. V určitých fázích terapie je tak 
přínosnější použít neutrálnějšího, nebo přátelštějšího způsobu narace. 
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souvislosti v analýze probíhají, poskytují specificky lidský prostředek 

organizace zkušenosti a vysvětlení lidských intencí. Jde o to učinit projevy 
pacienta srozumitelnými, přeformulovat je tak, aby je pacient byl schopen 
"pochopiť', tedy přijmout za své a začlenit do svého příběhu s vědomím svého 
autorství. Cílem terapie je přijetí aktivní odpovědnosti za své emoce - a to 
prostřednictvím "aktivního jazykau. 

Příběh je v Schaferově konceptu tím, co uvádí jednotlivé činy do 
souvislostí příčin a následků - je vysvětlujícím modem. Nikoli ovšem 
prefabrikovaným, univerzálním typem příběhu (analogicky Freudově 

univerzální osnově oidipského dramatu), v němž události pacientova života 
slouží jen jako náplň předem dané psychoanalytické teorie. Přesto je však 
možné odkrýt v analytické práci s příběhy některá základní schémata ("vize 
skutečnosti~~). Ty Schafer odvozuje z Fryeho koncepce čtyř typů mytologické 
(narativní) osnovy, a chápe tato schémata jako primární dispozici, která určuje 
způsob, jakým budou události prezentovány. Každá z těchto vizí (romantická, 
komická, tragická a ironická) obsahuje odlišné domněnky o kvalitě času a 
možnostech pro změnu. 

Analytik v průběhu pacientova vyprávění události jeho života 
reinterpretuje, uvádí do nových souvislostí tak, aby nově vytvořený příběh byl 
adaptivnější, soudržnější, přesvědčivější a úplnější než příběh dřívější. 

Rekonstrukce, které příběh doplňují, nejsou sice založeny na vědomých 
vzpomínkách, ale svou prožitkovou kvalitou jsou schopny vedle nich obstát 
jako věrohodné a "použitelné u do nového příběhu. 

K významným rysům příběhu patří i otevřenost novým interpretacím. 
Změna v příběhu představuje nový způsob, jakým je možné formovat 
prožívání. Údaje i události, jež pacient sděluje, mají potenciálně řadu významů, 
přičemž pacient vybírá ve svém podání jen jeden z možných. Terapeut otevírá 
svou interpretací nové pole pohledu na prezentované události. Aktuálně 
vyprávěný pacientův příběh je mnohem významnější než to, co se v minulosti 
skutečně odehrálo. Do popředí se dostávají fenomenologické aspekty setkání 
pacienta a analytika, události tady a teď jsou nadřazeny minulosti a jejím 
interpretacím. I minulost je především současný příběh - jakýkoli popis 
minulých dějů je rekonstrukcí řízenou narativní strategií jedince, a stejně tak 
jsou rekonstrukcí i popisy aktuálního dění v životě pacienta. Rozpoznání toho, 
že každá percepce je sama o sobě konstrukcí (selektivní a organizovanou) 
znamená, že člověk již nepřistupuje k realitě jako k něčemu samozřejmému, ale 
že ke svému vjemu reality přistupuje jako k interpretaci. 

Donald Spence (Mitchell, Black 1999), ve srovnání se Schaferem, tíhne 
spíše k expresivnímu modu významu. Nahlíží psychoanalýzu jako kreativní 
prostor, v němž mohou být nahlíženy dříve potlačené a opomíjené vzpomínky 
a prožitky. Je-li pro Schafera jazyk pozadím vlastní terapie, pro Spenceho 
představuje její konečný cíl. Pozitivním výsledkem osobního procesu klienta je 
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dosažení smyslu pro seli-koherenci; nikoli porozumění (vhled) jako předpoklad 
pro další akci, ale pro porozumění samo. 

Spence se zaměřoval především na okamžiky, kdy analytik interpretuje. 
"Interpretace může působit kýžený výsledek: pacient, podporovaný důvěrou 
v analytika a posilovaný mocí přenosu, může sám sobě dovolit potlačit svou 
nedůvěru v doslovný smysl skrze interpretaci, a tím také učinit sám sebe 
přístupným uměleckým a rétorickým aspektům narace." (McLeod 1997, s. 67) 
Narušením normální rutiny konverzace, riskováním zmatků, neporozumění a 
mlčení, poskytuje analytický prostor vhodné podmínky pro zážitek, který byl 
až doposud skrytý a nevyjádřený. V souladu s tím je cílem terapie dát zážitkům 
analyzanda "narativní domov" v jazykové expresi. 

Analýza byla původně Freudem konstruována jako metoda hledání 
historické skutečnosti - tedy pravdy o pacientových dětských zážitcích, 
skrytých v nevědomí a zkreslených obrannými mechanismy. Metaforou mu 
bylo archeologické bádání, odkrývající pravdu vrstvu po vrstvě až k samým 
kořenům civilizace. 

Pro Spcnccho (Mitchell, Black ·1999) je minulost (osobní i kolektivtú) 
souborem různých neověřitelných, zmatených a vzájemně si odporující příběhů 
a mýtů, a jako taková může být jen stěží terčem snahy objektivizujícího 
vědeckého zkoumání. Možnou alternativou Freudovy "archeologické 
metafory", hledající skrytou pravdu, je pojetí pravdy jako neodlučitelné 
součásti interpretačního procesu. 

S pence tuto "historickou (objektivní) pravdu" jasně odlišuje od pravdy 
"narativní". Historická pravda představuje důsledek hledání toho "jak to bylo 
doopravdy", co se skutečně stalo. Naproti tomu narativní pravda se pokouší 
zkonstruovat koherentní a konzistentní výsledek událostí a reakcí na ně ("jaké 
to pro mě bylo"). Narativní pravda může být definovaná jako kritérium, které 
používáme při rozlišování, zda je určitý zážitek vnímán uspokojivě. To závisí 
na jeho kontinuitě, uzavřenosti a míře, v jaké odpovídá forma příběhu 
estetickým požadavkům. Narativní pravda je to, co myslíme pojmem "dobrý 
příběh". Narativní konstrukce, jež byla jednou shledána pravdivou, se stává 
stejně reálnou jako kterýkoli jiný druh pravdy. 

V psychoterapii má mnohdy klientovo vyprávění úzký vztah k minulým 
událostem (historické pravdě). Jindy naopak příběh vychází mnohem více 
z aktuálního emočního vyladění nebo interpersonálních okolností. Nelze přitom 
dost dobře oddělit jeden případ od druhého. Lidé obvykle vyhledávají terapii, 
protože jejich životní (a jiné) příběhy jsou zmatené, útržkovité, bolestné nebo 
neuspořádané. Pozorným nasloucháním a citlivou interpretací se terapie snaží o 
dosažení narativní pravdy, tedy vytvoření příběhu, v němž a s nímž by se 
klientům žilo příjemněji. 

VýVoj narativní funkce a její terapeutický význam v psychoanalýze 
Narativní přístup v psychoanalýze bývá mnohdy až příliš úzce spojován 

s problematikou autobiografické paměti. Nicméně řada poznatků vývojové 
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psychologie (zejména teorie attachementu) přesměrovala odborný zájem na 
způsoby jimiž člověk strukturuje své vyprávění o emočně významných 
vztazích v ranném období života. Interakce s rodiči totiž, jak se zdá, ovlivňuje 
podstatnou měrou podobu příběhů, jimiž člověk dává zprávu o událostech 
svého života i o svém prožívání. 

V interakcích s rodiči je důležitým faktorem nejen obsah hovorů. 

Opakováním těchto hovorů v různých situacích a kontextech dítě přijímá též 
implicitní příběhovou strukturu - jakýsi "generalizovaný příběh". Společné 
vyprávění rodičů s dětmi je ve věku kolem tří let velmi významným vývojovým 
momentem. Vypravěčský styl rodiče je stylem, v jakém koncipuje prožitky 
dítěte, jak formuje svou představu o self dítěte. Zároveň dává dítěti informace, 
jež mu pomohou v orientaci ve světě motivů - svých vlastních stejně jako 
intencích ostatních lidí. Důraz, jaký rodič na určité věci ve svém vyprávění 
klade, zvýrazňuje tyto části příběhu i v dětském vnímání. Například rodič, 
který ve svém vyprávění klade důraz na emoční stavy dílěle, je učí, že tyto 
stavy jsou důležilou a cennou informací, které je dobré si všímat a sdílet ji 
v dialogu s druhými. 

Vzpomínání na emočně silné události ve formě příběhu také umožňuje 
jejich propracování s výhodou určité distance od jejich bezprostředního 
dopadu, což je velmi zásadní pro vývoj self-konceptu dítěte. Podobný efekt 
přináší i vyprávění příběhů dospělého. Ty mohou přinášet modely řešení 
svízelných situací (bez ohrožení jejich aktuální přítomností). Afekty jsou zde 
deklarovány jako zvládnutelné a vyladěný vypravěč může dobře reagovat na 
dětské prožívání a pracovat s růstem nebo poklesem napětí, aniž by ohrozil 
duševní rovnováhu dítěte. Implicitní zprávou a silnou emoční zkušeností je pro 
dětského posluchače i to, jakou má vyprávění moc při ovlivňování duševních 
stavů druhých. 

Příběh má intersubjektivní charakter. Existuje pouze tam, kde jsou dvě 
strany - vypravěč a posluchač, a to i tehdy, není-li posluchač bezprostředně 
přítomen - pak je vtažen do konstruování příběhu coby vnitřní reprezentace. 
Z povahy a kvalit vyprávění můžeme nepřímo usuzovat i povahu posluchače -
jako vnitřního objektu, účastného na tvorbě příběhu. Chaotický příběh 
vypovídá o nejasném a nepředvídatelném vnitřním objektu stejnou měrou jako 
dobře vystavěný, logický a koherentní příběh hovoří o dobře vyladěném 
vnitřním posluchači. 

Vnější podoba příběhu je rovněž utvářena aktivní interakcí, kterou 
ovlivňují charakteristiky posluchače a způsob, jakým do příběhu vstupuje svým 
důrazem (verbálním i neverbálním) na určité části příběhu, dotazováním a 
emoční odezvou. Vyprávění a spoluvytváření příběhu v této interakci jsou 
příležitostí pro "vyladění" - okamžiky setkání, kdy je intersubjektivní stav 
změněn v důsledku emočního souznění dvou jedinců v interakci. Tato 
zkušenost slouží jako zpětná vazba prokazující možnost "být spolu" 
prostřednictvím vyprávění, a podporuje zkoumání a využívání postupů, které 
toto vyladění umožňují. 
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Význam narativity je v psychoanalytickým teoriích obvykle poněkud opomíjen. 
Je to patrně dáno orientací většiny autorů na hru jako základní terapeutický 
nástroj dětské psychoanalýzy. 

Počátky narativní funkce můžeme nalézt přibližně od třetího roku života, 
kdy u dítěte objevují vzpomínky na dřívější situace, které s pomocí dospělého 
skládá do formy příběhů a dále je rozpracovává. Právě tato opora v partnerovi 
-posluchači je velmi důležitým faktorem při vývoji narativní funkce. Je to on 
kdo pomáhá doplňovat mezery ve vyprávění, určovat jeho směr a vnitřní 

soudržnost. Z toho vyplývají určité nároky na jeho umění odhadnout správně 
míru nutné pomoci, stejně jako anticipovat děj příběhu beztoho, aby do něj 
vnášel svá vlastní přání a potřeby. Následně se kolem šesti let rozvíjí i 
schopnost samostatně vyprávět události ze svého života. 

Je prokázána významná souvislost mezi schopností pojímat vlastní 
životní příběh jako celistvý a koherentní, a kontrolou vlastních emocí (V avrda 
2005). Je to dáno možností pracovat s vlastními afektivními stavy pomocí jazyka 
- tedy symbolického systému, jež umožňuje nakládat s afekty v rovině 
zprostředkované, symbolické, namísto v rovině reálné, fyzické. Zvlášť 

významný efekt tento děj přináší při vyrovnáváni se s traumatickým zážitkem. 
(Přitom právě v těchto situacích bývá často sdílení emocí a příběhů s nimi 
spojených jedním z nejtěžších. Z traumatické zkušenosti se, s odvoláním na 
zájem postiženého, vytvoří komunikační tabu. Motivem bývá spíše strach okolí 
z konfrontace se silnými a nepříjemnými emocemi, které tato témata nezbytně 
provází.) 

Ranná zkušenost z interakce při vyprávění příběhu společně s rodičem 
tak ovlivňuje schopnost konstruovat a rozumět příběhům po celý další život, 
začlenit do něj všechny události a zkušenosti a prostřednictvím příběhu 

modifikovat afektivní stavy své i svého okolí - tedy vytvářet trvalé a blízké 
vztahy. Takto vyvinutá narativní funkce je jedním z možných měřítek zdravého 
vývoje osobnosti. Došlo-li k narušení vývoje této schopnosti, je jedním 
z hlavních úkolů psychoanalýzy tuto schopnost (re)konstruovat. Podívejme se 
nyní blíže na příklady narušení této funkce (Vavrda 2005). 

Jedná se zejména o výrazně omezenou schopnost příběh utvářet, 
důsledkem čehož bývá i omezený rozsah interpersonálních vztahů. Pozorujeme 
přitom zásadně limitovanou schopnost hovořit o vlastních prožitkových 
stavech, v extrémním případě i neschopnost představit si, že je vůbec možné o 
svých prožitcích mluvit a sdílet je s ostatními lidmi. V takovém případě je 
člověk odkázán v rozhovoru na neosobní témata, což přirozeně modifikuje i 
povahu jeho vztahů, a navíc brzdí možnost dalšího rozvíjení narativní funkce. 

Další formou narušení narativní funkce je příběh, který postrádá 
intersubjektivní dimenzi, tedy neumožňuje svému vypravěči sdílení ani 
zpracování emoční zkušenosti. Jeho cílem je kontrola nad psychickým stavem 
druhého, neboť existuje implicitní představa vypravěče o tom, jakého efektu má 
být u posluchače dosaženo, a tomu jsou podřízeny i použité prostředky 
vyprávění (často velmi literární a dovedně zvolené, dobře zakrývající poruchu 
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narativní funkce). Příběh není nástrojem vyladění a sebevyjádření svého autora 
- neslouží jeho potřebám ve vztazích s druhými lidmi, a tedy ani dalšímu 
psychickému vývoji. 

Setkáváme se i s narušenou schopností vyladění s druhými při vyprávění 
phoěhu. Chaotické uspořádání příběhu má za následek i chaotickou interakci 
mezi účastníky vyprávění. Dialog vázne, objevují se dlouhé pomlky, nebo 
naopak obtíže v časování vstupů do dialogu. Vyprávění samo je málo 
organizované, s četnými zarážkami a otevřenými konci, odrážející 
neuspořádanost v prožitkovém světě svého autora. 

Situace společného vyprávění v psychoanalýze je svým způsobem novou 
verzí narativních interakcí z dětství. Terapeut svými otázkami, komentáři 
s určitým afektivním zabarvením dává pacientovi zprávu o tom, co považuje za 
důležité a co ho zajímá. Směřuje ho k hledání souvislostí, prožitkovému 
rozměru zkušenosti, a tím pomáhá vytvářet nový, koherentnější a 
pravděpodobnější příběh jeho života (Vavrda 2005). Koherence životního 
příběhu přímo souvisí s prožívanou koherencí self - pocitem větší soudržnosti 
mezi intencemi a samotným chováním. 

V průběhu vzpomínání v terapii dochází k reaktivaci a rekonstrukci 
minulých příběhů. Jejich opětovným vyprávěním, modifikovaným vstupy 
terapeuta, se objevují nové možnosti pohledu, nové souvislosti a kontext, 
vybavují se "zapomenuté" části příběhu a nepovšimnuté či bagatelizované 
afektivní reakce. Výsledkem této transformace je celistvější a logicky vystavěný 
příběh, umožňující lépe chápat své chování a chování jiných lidí nejen 
v minulosti, ale i v současnosti. 

Společné vyprávění pacienta a terapeuta je také příležitostí k rozvíjení 
schopnosti narativního vyladění. Ta zahrnuje identifikaci "klíčů" v interakci, 
jimiž se řídí koordinace obou vypravěčů, stejně jako drobných projevů 
druhého, které je možné využít pro vyladění a rovněž pro informování o 
vlastním stavu a potřebách. Je zřejmé, že tyto dovednosti jsou nutným 
předpokladem dobře fungujících sociálních vztahů. 

V případě traumatických zážitků není tak rozsáhlá rekonstrukce 
životního příběhu vždy možná. Propracováním a znalostí svého příběhu může 
člověk snáze identifikovat trhliny a slabá místa - a tedy i afekty, které se na ně 
váží a mohou se objevit v souvislosti s různými událostmi v současném životě. 
Vědomé zpracování bolestné události ovšem může alespoň částečně 
poskytnout vymanění z vlivu traumatu tím, že vytvoří kompenzační strukturu. 

Psychoanalýzu lze v obecnější rovině chápat jako expresivní techniku, jež 
dovoluje otevření informací blokovaných v nevědomí. Jejím účelem je získání 
maxima údajů k tomu, aby mohl být vytvořen co neplnější a nejbarvitější obraz 
o pacientově dřívější zkušenosti a na základě tohoto obrazu posléze pacient 
došel k náhledu na své současné potíže. Z hlediska narativního přístupu je 
přitom neméně důležitým rozměrem terapeutického procesu (vedle složky 
obsahové) i způsob, jakým k této "výměně informací" dochází - jak pacient 
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mluví o své minulosti, a posléze i nakolik se tento jeho způsob vyprávění 
(samozřejmě v dialogu s analytikem) proměňuje. To souvisí s otázkou 
upotřebitelnosti narace v individuálním životě, problémy, jež mohou souviset 
s nezpracovaným příběhem, a také techniky vedoucí k re-konstrukci tohoto 
phoěhu. Akcent je dán na porozumění jednání a otevření tématu "vlastnictví'~ 
sebe-narace. 

7.3.2. Kognitivistické směry 
Současný vývoj v kognitivistických psychoterapeutických směrech klade 

důraz na schopnost člověka aktivně vytvářet význam, a to prostřednictvím 
kognitivních procesů zpracovávajících informace. Jednu z prvních verzí toho, 
co nazýváme "persona! construct psychology" nacházíme v 50tých letech 
v pracích George Kellyho, ale pevnější teoretickou bázi ji poskytl až kognitivní 
výzkum posledních let. S posunem výzkumných metod se i část kognitivních 
terapeutů začala více orientovat směrem k úloze vyprávění (narace) při vývoji 
osobnosti, učení a užívání jazyka. 

Ústřední myšlenkou kognitivních přístupů k narativitě je koncept 
příběhu jako jedné z forem reprezentace. Moderní kognitivní psychologové 
předpokládají, že reprezentace světa v lidské mysli neprobíhá skrze statické 
"obrazy" nebo představy, ale spíše pomocí "skriptů- scénářů" nebo "schémat". 
Ty můžeme chápat jako dynamické sekvence akcí, které se vztahují k vnějším 
reálným objektům. Takové reprezentace pak nabízejí prostřednictvím akčních 
schémat (action schema) různé způsoby, jakými může být s danými objekty 
nakládáno. Tuto domněnku podporují i výzkumy zaměřené na osvojování 
jazyka u dětí - i tam jsou jednotlivé pojmy nejdříve kódovány a ukládány do 
paměti v termínech "co je možné s danou věcí dělat". V každodenním 
dospělém životě jsou pak strukturované sítě těchto schémat formovány do 
příběhů, kterými si vytváříme význam světa. 

Kognitivní terapeuti vnímají příběhy jako prostředek, jenž může otevírat 
a usnadňovat změnu těchto základních skrytých schémat a scénářů. Terapeut 
má být vnímavý ke způsobu, jakým klient znázorňuje svůj svět a svůj život 
v uvedených narativních znacích. Změna nebo transformace v narativních 
schématech je nahlížena skrze dva základní procesy - diferenciaci a integraci. 
N ejprve musí být vytvořeny dva konkurenční narativy - odlišné, ale stejně 
pravděpodobné příběhy o téže události. To je podstatou procesu diferenciace. 
Klient, který byl předtím schopen vyprávět pouze jediný "problémový příběh", 
zjišťuje s pomocí terapeuta, že má k dispozici i alternativní přístupy ke svým 
potížím. Posléze, v integrační fázi, musí být jeden ze soupeřících narativů 
shledán zajímavějším, lákavějším, protože je -

a) koherentnější, přesnější, nebo šířeji aplikovatelný (tj.reprezentuje 
úspěšnější způsoby chování, cítění nebo přesvědčení v různých 
situacích) 
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b) souhrnem jednotlivých dílčích narativů ve formě, umožňující jejich 
integraci v nadřazeném narativu. 

Klient vychází z uvedeného procesu s novým příběhem, který zahrnuje 
jádro předchozího narativu. Russel a van den Broek (McLeod 1997) zdůrazňují 
právě tento moment- terapeut se zaměřuje na narativy, jenž splňují zmiňovaná 
kritéria koherence, přesnosti a použitelnosti a přitom dbá na to, aby nový 
příběh nebyl dramaticky odlišný od aktuálního narativního schématu. To 
odpovídá pojmu "zóna nejbližšího vývoje" - oblast toho, co přesahuje aktuální 
možnosti jen tolik, aby nedocházelo k opakovaným selháním. 

Podle Efrana (1994) je cílem terapie pomoci člověku, aby se osvobodil od 
dominantních abstrakcí, které určují jeho způsob vnímání světa. Terapeut se 
pohybuje a jedná vně sociálních a kognitivních pravidel ovládajících klientův 
svět. Jen tak může pomoci tomuto klientovi vidět věci jinak. 

Patrně nejkomplexnější model narativní změny nalezneme u Goncalvese 
(1994). Rozděluje proces transformace klientova self-narativu na pět fází či 

úkolů: vzpomínání, objektivizace - vyprávění příběhu, subjektivizace -
uvědomění prožívfuú, hlcdá1ú melafory " konP.(Ión~ vylvářerú nového příběhu. 

I. Vzpomínání. Vybavení si vzpomínek na významné životní události, 
např. i pomocí řízené imaginace nebo "domácích úkolů", jež zahrnují 
sepsání klíčových událostí z každého roku života. Všechny tyto 
aktivity jsou zaměřeny k nalezení narativního"prototypu". 

II. Objektivizace. Převyprávění významných narativů způsobem, který 
vtáhne čtenáře do textu - například důrazem na smyslové vjemy ze 
všech modalit. Pomoci mohou též dokumenty a artefakty (fotografie, 
hudba, dopisy), které rozšiřují a prohlubují "objektivizaci" příběhu 
vnějšími zprávami o daném období života. 

III. Subjektivizace - uvědomění prožívání. V této fázi je hlavním úkolem 
rozvoj klientova uvědomění vnitřního prožívání příběhu. Terapeut 
povzbuzuje klienta k tomu, aby se zaměřil pouze na to, co aktuálně 
prožívá, když svůj příběh vypráví, nebo si vybral například jednu ze 
svých myšlenek a pokusil se odhalit, co se za ní skrývá. 

IV. Hledání metafory. Klient vytváří metaforické asociace k příběhu, a 
poté prozkoumává původ těchto obrazů v kontextu svého života. 

V. Vytváření příběhu. Aktivní a tvořivé formování alternativních 
metafor (např. s pomocí příkladů z literatury a umění) - nejprve 
v rámci terapeutického sezení a nakonec i v každodenním životě. 

Gonclaves popisuje jako hlavní terapeutický cíl posilování klienta 
v užívání narativních technik k rozvoji a udržení aktérství a autorství ve svém 
životě. Nápadným znakem jeho práce s klientem je neustálá snaha vnášet 
nesourodost, a potažmo i konflikt do klientových způsobů konstruování světa. 
Znovu a znovu je klient vtahován do svého příběhu, který převypráví 
z různých pozic a různých stylem. Přestože systém fází a úkolů může působit 
rigidním, umělým dojmem, jeho praktická realizace je vždy řízena potřebami 
klienta spíše než pevnou strukturou uvedených fází. 
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Oproti uvedenému modelu založeném na sledu jasně oddělených fázích, 
nabízí Angus (1999) model cyklický. Pracuje přitom se třemi mody narativního 
procesu - externím, interním a reflexivním - které odpovídají hlavním 
terapeutickým cílům. 

Nejprve se klient a terapeut věnují vybavování si minulých událostí a · 
popisu událostí současných. Zvláštní pozornost je věnována chybějícím 

sekvencím - částečně zapomenutým, slabě uvědomovaným, a proto 
neuzavřeným a nepochopeným. Lze mluvit o "trhlinách" v osobní historii nebo 
sebeuvědomování, které mají být v tomto externím narativním modu označeny 
a doplněny. 

Poté- v interním narativním modu- jsou detailně prozkoumávány vjemy, 
emoce a myšlenky, které jsou s těmito událostmi spojené- ať již v minulosti, 
nebo aktuálně při jejich vyprávění. Mnohé z nich jsou teprve v tento okamžik 
poprvé uvědoměny a vysloveny. 

Posledním krokem je reflexivní analýza - rozpracování zkušeností a 
okolností toho, co se stalo a vytváření nového významu a porozumění tčmto 
událostem. Zde dochází k potvrzení, nebo naopak změně implicitních 
přesvědčení o sobě samém a ostatních - narativních strategií, jimiž vytváříme 
zkušenost. 

V každém terapeutickém sezení přitom objevíme všechny narativní 
mody, ovšem jejich vzájemný poměr se v průběhu terapie výrazně mění. Dobrý 
výsledek terapie je dán právě posunem od interního nebo externího modu 
k reflexivní narativní analýze. Angus, obdobně jako Meichenbaum a Goncalves, 
zdůrazňuje úlohu metafory v narativním procesu (Angus 2000). Společná 
identifikace a užívání "základní metafory" vtahuje terapeuta do klientova 
příběhu, nabízí fokus pro reflexi a prohloubení uvědomění, může vést 
k přerámování problému a nalezení nových možností a nového uchopení 
situace. 

Cílem kognitivistického přístupu k narativní psychoterapii je 
rekonstruování "špatného" (tedy nekompletního, dysfunkčního) příběhu a 
vznik nového - celistvého a koherentního narativu. V podtextu můžeme narazit 
na dvě zásadní diskutabilní otázky. Tou první je problematická definice 
"koherentního - dobrého" příběhu (která v podstatě odpovídá Ellisovu dělení 
racionální vs. iracionální). Není jisté, zda se nejedná o ideální konstrukci, která 
je v praxi jen těžko dosažitelná. A pokud dosažitelná je, narážíme na otázku 
druhou -jediný narativ, zahrnující všechny životní události, možná redukuje 
právě flexibilitu a živost, kterou poskytuje prostor otevřený mnohosti narací. 
Inkonguence narativů má být propracováváním a převyprávěním 
v kognitivistickém pojetí postupně zcela odstraněna. Není reflektován rozdíl 
mezi nefunkčním nesouladem a plodným napětím. 

Příběh je také pojímán více jako schéma - individuální scénář, podle 
něhož se řídí chování člověka, způsob vybírání, třídění a uchovávání informací 
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ve smysluplném celku. Takové pojetí pak opomíjí dialogickou a sociální 
dimenzi narativu. 

N a opak psychoterapeuticky velmi přínosná (a v posledních letech i 
hojně experimentálně zpracovávaná) je tvořivá práce s metaforou. 

7.3 .3. Sociálně konstruktivistická narativní psychoterapie 
Patrně nejužší vazbu s narativním přístupem nalezneme právě u 

konstruktivistických terapií. V teorii těchto směrů se objevuje příběh nejen jako 
metafora nebo artefakt umožňující sebevyjádření. Stejný důraz je kladen i na 
popis kognitivních procesů vytváření významu a jeho sociální a kulturní 
aspekty. Konstruktivisty nezajímá příběh jako prostředek- k dosažení vhledu, 
získání určitých skrytých (nevědomých) informací nebo pochopení 
kognitivních schémat, ale je sám o sobě cílem. Člověk je vnímán jako "žijící 
text" (Gergen 1997), obývající "příběhový svěť' (Sarbin 1986). 

Prochaska a Norcross (1999) označují konstruktivistické terapie za širší 
proud postmoderních přístupů k terapii. V rámci tohoto názorového proudu 
pak rozlišují na problém zaměřenou terapii (což můžeme vnímat jako 
analogické označení kognitivně-konstruktivistické narativní terapie) a narativní 
terapie (tedy sociálně-konstruktivistické formy narativní terapie). 

O'Hanlon (2001) mluví v této souvislosti o "třetí vlně" v psychoterapii. 
Po první- freudiánské vlně, zaměřené na patologii, psychodynamické teorie a 
biologickou psychiatrii, druhé vlně terapie orientované na problém a 
zdůrazňující roli nadhledu nad patologií a minulostí, přichází třetí vlna -
terapie zaměřená na kompetenci a hledání zdrojů na straně klienta. 
Individuální historie nebo rodinný systém, coby vlivy formující identitu a 
sebepojetí jedince, musí být v současnosti nezbytně rozšířeny na celý kulturní 
kontext (zahrnující nejen sociální okolí, ale i masmédia a reklamní průmysl). 

Následující kapitola pojednává o důsledcích určitých myšlenek 
postmoderní sociální teorie pro psychoterapeutickou praxi v sociálně 
konstruktivistickém pojetí (Epston, White 1990). 

Narativní přístup v psychoterapii považuje za primární vztahový 
systém, v němž vznikají významy zkušeností, vyprávění - příběh. Tato 
vyprávění nevytvářejí pouze významy zkušeností, ale z proudu prožívané 
skutečnosti vyčleňují určité aspekty, které mají být vyjádřeny a de facto tím 
určují, jak se bude lidský život odvíjet a jakou bude mít formu. Tvoří spojnici 
mezi krajinou událostí a krajinou vědomí (Bruner 1986). 

Vztahová interakce je pojímána perspektivou textové metafory coby 
interakce čtenářů jednotlivých textů; textů, které jsou čteny a přepisovány 
každým novým čtení, každou novou interpretací dostávají nový význam. S tím 
souvisí i relativní indeterminovanost příběhů, stupeň mnohoznačnosti, který 
umožňuje bohatší repertoár různých perspektiv a metafor vyprávění, a stejně 
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tak interpretací různých čtenáfů. Vyprávění zkušenosti proto nikdy nemůže 
pokrýt celou oblast významu - vždy existují určité aspekty zkušenosti, které 
v dominantním příběhu zahrnuty nejsou. Postupem času se tak logicky vytváří 
určitá oblast zkušeností, jež zůstává nevyjádřená, v amorfní, nezorganizované 
(a tudíž i nesdílené a nežité) podobě. Tyto zkušenosti jsou jakoby nehotové, 
nerozumíme tomu, co v nich zakoušíme, ať už proto, že není možné je vyprávět 
(chybí odpovídající kontext nebo posluchač), nebo proto, že postrádáme 
potřebné narativní prostředky (Bruner 1986). 

V terapii předpokládáme, že zkušenost je pro klienta problematická 
právě proto, že se nachází v příbězích, které o něm a jeho vztazích mají druzí, a 
tyto příběhy jsou do té míry dominantní, že mu neposkytují dostatečný prostor 
pro realizaci vlastních preferovaných příběhů. 

Hlavním cílem je tak hledání těch aspektů zkušenosti, které odporují 
dominantnímu vyprávění a mohou být základem pro alternativní vědění, pro 
nové uspokojivější významy. Výjimečné události (unique outcomes) zahrnují 
celou škálu událostí, pocitů, záměrů, myšlenek, prvků chování a podobně, které 
se odehrály v minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, a které dominantní 
příběh není s to pojmout. (Epston, White 1990) V těchto výjimečných událostech 
se otevírá nové pole dosud opomíjených významů, které jim klienti mohou 
připsat. Aby se tyto události staly součástí alternativního příběhu, musí do hry 
vstoupit představivost, schopnost nahlédnout převládající způsob vyprávění 
novou optikou - dekonstruovat problémový příběh. 

Příběhy rovněž poskytují zkušenosti člověka širší sociokulturní kontext. 
Jeho život je součástí mnoha textů na různých úrovních- rodinné, komunitní, 
etnické, kulturní, genderové, politické atd. Jedná se o zkonstruované vědění, 
které mimo jiné obsahuje vodítka pro jednání různých skupin lidí; individuální 
a pohlavně specifické předpisy, jak má člověk v tomto světě žít. Tato 
perspektiva umožňuje začlenit do terapeutických úvah i téma moci - nejen 
v jejich represivních, ale i v konstruktivních stránkách. 

Obecné pojetí moci klade důraz spíše na její represivní účinky (dohled, 
ovládání, popírání), ovšem moc v sobě zahrnuje, a snad ještě ve větší míře než 
složky represivní, i konstitutivní potenciál. (Foucault 2002) Takto vnímaná moc 
formuje lidské životy prostřednictvím systému "pravd", tvořících normy. 
Člověk je postupně tímto věděním- pravdami podmaňován, uváděn do aktivit, 
podporujících růst globálního, nedělitelného vědění - "objektivní reality" a 
stejně tak i bujení technik moci. Uvedený postup má za následek postupné 
utlačování alternativních, menšinových zdrojů vědění. Techniky moci přitom 
pocházejí z lokální úrovně - byly technikami sociální kontroly, působící 
prostřednictvím izolace, dohlížení a hodnocení. Lidé ovšem postupně sami 
přebírají aktivní roli ve vlastním zotročování - přijímají sociální normy, jejichž 
dodržování je ceněno, a posléze vykonávají dozor sami nad sebou tam, kde 
předtím nad normami bděly instituce. 
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Profesionalizované vědecké disciplíny rozvinuly jazykovou praxi a 
odpovídající techniky, z nichž vyplývá, že tyto skupiny mají privilegovaný 
přístup k pravdě tohoto světa. Svůj pohled, podpořený neosobním jazykem 
experta - netělesným a existujícím mimo čas a prostor, prohlašují za "objektivní 
realitu" a na jeho základě diskvalifikují alternativní způsoby vědění, které jejich 
pojetí světa. Mezi mocí a věděním se vytváří neoddělitelné spojení. 

Důsledkem pro terapeuty je větší obezřetnost k vlastním projevům moci, 
jejímuž působení není možné se vyhnout. Jako vědomí účastníci v tomto poli 
moci-vědění jsou terapeuti nuceni kriticky zkoumat vlastní jednání a kontext 
myšlenek, v němž se jejich jednání nachází. Namísto víry, že terapie nemá nic 
společného s kontrolou, nastupuje alternativní postoj, který toto spojení 
pokládá vždy za velmi pravděpodobné. 

Narativní terapeuti pojímají sami sebe nikoli jako experty, právě naopak 
- snaží se o dekonstrukci předpokládaného privilegovaného přístupu terapeuta 
k pravdě. Vtahují klienty do spoluautorství terapeutického příběhu s poukazem 
na to, že jen klienti sami mají přístup k porozumění svému příběhu. Prakticky 
jde o dotazování po důvodech, proč se klientům v průběhu vyprávění zdály 
některé myšlenky důležitější než jiné. Co považují na právě těchto myšlenkách, 
postojích, závěrech za užitečné, podnětné? Klient je vlastně stále více 
osmělován k otázkám na užitečnost a konkrétním dopadu terapie ve svém 
životě. 

White (2001) se podrobně zabývá některými důsledky, jež vyplývají z 
užití dekonstrukce v terapeutické praxi. Tento pojem přitom neužívá výhradně 
ve smyslu Derridově a dalších zástupců dekonstruktivistické metody. V jeho 
volné definici figuruje dekonstrukce coby nástroj s mocí (potencí) otřásat 

skutečnostmi a zvyklostmi, přijímanými za "samozřejmé". Pracuje 
s takzvanými "pravdami", odštěpenými od kontextu a podmínek jejich vzniku, 
s řečí, zahalující předsudky a stereotypy ve vztazích k druhým lidem i ke své 
osobě. Vytváří se tak odstup od důvěrně známého světa, jeho pravidel a 
praktik, a ruku v ruce s tím přichází i možnost volby jaký způsob vztahu 
k tomuto světu zaujímám a zaujmout mohu. 

Externalizace je cesta k dosažení reflexivního úhlu pohledu klienta na 
svůj život - nejen v individuální, ale především v sociální perspektivě. 
Zkoumáním působení technik moci v životním příběhu klienta můžeme odkrýt 
i výjimečné události, které jsou precedentem odolávání vůči jejich působení. 

Do procesu externalizace je možné zahrnout zkoumání kvalit člověka, 
které zažívá ve vztazích s druhými lidmi, ale které přitom odporují jeho 
pohledu na sebe sama, nebo nejsou v souladu s normami a očekáváními 
jednotného vědění. Patří sem i hledání v rodinných archivech nebo archivech 
komunity, v nichž je možné dříve upevněné a dosud nereflektované vědění o 
určitých životních oblastech. 
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Praxe konstruktivisticky pojaté narativní terapie se opírá především o 
jasnou strukturu a způsoby dotazování, které tvoří rámec narativního interview 
(White 1990, 2001). Důraz je přitom kladen na: 

1. Vytváření externalizující koncerzace začátek externalizace 
bl , ll 

"pro emu . 
Externalizace vytváří takový kontext rozhovoru, v němž je možné oddělit 
problém od jeho nositele. Tím se posiluje nová - na problému nezávislá identita 
klienta a mění se jeho vztah k problému. Fokus konverzace se přesouvá na 
vztah k problému, nikoli na problém samotný, čímž se redukují pocity viny a 
studu. 

2. Mapování vlivu problému na osobní život a vztahy. 
To obnáší nejen otázky na způsoby, jimiž problém ovlivňuje člověka, ale 
zároveň podporuje i porozumění zkušenosti mimo problémový okruh. Je 
přitom zvlášť důležité, aby měl klient dostatek času na detailní rozpracování 
vědění o problému - nejen z těch stránek, které již dobře zná, ale i z 
alternativních perspektiv. Široké zmapování v této fázi terapie následně 
umožňuje hledání "výjimečných událostí" a rovněž nabízí mnoho příležitostí 
k prozkoumání klientových způsobů narativizování problémové zkušenosti. 

3. Mapování vlivu člověka na život problému. 
Prostřednictvím tohoto procesu se lidé začínají vnímat jako autoři svých životů; 
posouvají se směrem k většímu smyslu pro vlastni aktivní podíl na událostech 
svého života. Tomu slouží i určité způsoby dotazování: 

- Otázky na výjimečné události. 
Obracejí pozornost k záměrům a jednání, které odporují dominantnímu 
příběhu, a to jak v období před počátkem terapie, tak během sezení, nebo 
v odkazu na nejbližší či vzdálenější budoucnost. 

- Otázky na výjimečná vysvětleni. 
Dále prohlubuji rozpoznání výjimečných události a jejich možnou roli 
v preferovaném alternativním příběhu. Výjimky zapojují aktivní gramatiku, a 
svým lokalizováním v historickém rámci dostávají nový význam a důležitost, 
coby část koherentního narativu. Výjimka již není izolovanou událostí, ale částí 
opomíjené dějové linie odolávání /boje/ vítězství nad problémem. 

- Otázky na výjimečné rekonstrukce popisů událostí. 
Přijme-li klient výjimečnou událost za svou, může jejím prizmatem nově 
nahlédnout a popsat sám sebe, svůj život a své vztahy. 

- Otázky na výjimečné možnosti 
jsou dalším podnětem pro představy a hypotézy o své osobní a vztahové 
budoucnosti, jež se odvíjí právě z výjimečných vysvětlení a rekonstruovaných 
popisů. 

- Cirkulární otázky 
mají za úkol zahrnout ostatní důležité osoby klientova života do nově 
vytvořeného příběhu a tím ho ještě pevněji ukotvit a dále rozvíjet. 

- Otázky na prožívání své zkušenost 
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Dávají klientům možnost stát se publikem svého vlastního příběhu, dívat se 
zvenčí na výsledky, kterých dosáhli. 

- Otázky historizující výjimečné události. 
Toto je základní typ otázek. Slouží k uchopení alternativního příběhu v jeho 
zárodku, ustanovit jej jako důvěryhodnou a zapamatovatelnou část osobní 
historie, otevřenou budoucnosti a dalším možnostem svého rozpracování. 

/Všechny tyto otázky jsou přirozeně jen jedním z možných přístupů, 
návrhem a inspirací pro práci s klientem, která se vždy řídí především aktuální 
situací a prožíváním klienta. Otázky jsou "ingrediencí terapeutického procesu", 
nikoli závazným pravidlem. / 

Cílem narativní terapie je především (Epston, White 1990): 
Poskytnout prostor pro vyprávění a převyprávění - přehrání a 
znovupřehrání preferovaných životních příběhů člověka. 
Ocenění významu výjimečných, nahodilých, rozporuplných, a někdy 
i scestných a "podivných" událostí v životě, neboť právě tyto mohou 
být významným a oživujícím zdrojem alternativní současnosti. 
Znovuzpřítomnění a reprodukce minulosti pohledem alternativní 
současnosti. Rovněž i spojení této alternativní přítomnosti 

s významnými událostmi a zkušenostmi v minulosti prostřednictvím 
jejich společných témat. Je uznáním moudrosti zpětného pohledu, 
ustanovením životní kontinuity. 
Prozkoumání alternativních způsobů vědění a dovedností v rámci 
nejen své osobní historie, ale také v kontextu rodiny, komunity a 
kultury. Často nalezneme oblasti kulturně a společensky 
"podmaněného vědění" (Foucault) vědění a dovedností 
opomíjených nejen v životním příběhu jednotlivce, ale v příběhu 
kultury. Obecně i citlivost k širšímu dosahu příběhů, meta-textům. 
Zkoumání životních plánů a aktivních možností, které jsou s tímto 
alternativním vědění spojeny. 
Zaměření na bohatý popis všeho, co se ve vědomí člověka vybaví 
v souvislosti s vysvětlováním toho, proč dělá věci právě tak, jak je 
dělá- všechny projevy touhy, rozmarů, nálad, cílů, nadějí, záměrů, 
úmyslů, pohnutek, snah, hodnot, přesvědčení, závazků, fantazií a 
dispozic. To vše nejen v dosahu vlastního příběhu, ale i příběhů 
ostatních lidí - spoluúčast druhých lidí v těchto příbězích 
prostřednictvím sdílených témat. 

O~Hanlon (2001) navazuje ve svém pojetí na teoretický přístup Whiteův, 
koncipuje strukturu narativního procesu v terapii, s akcentem na externalizaci 
jako ústřední metodu: 

1. Vytvoření všeobecně přijatelného jména pro problém. (Nalezení 
významných charakteristik, které problém vystihují- "Takže ta Zlost tě 
povalí na zem a cuká ti nohama?") 
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2. Personifikace a přisouzení tyranizujících úmyslů a taktik tomuto 
problému. (Kdyby problémem byla nějaká osoba, jaké taktiky by 
používala, aby proti klientovi prosadila svůj vliv? Terapeuti často 

používají obrazy nebo metafory, jimiž by se klienti mohli ke svým 
problémům přiblížit- nahlédnout je z jiné perspektivy.) 

3. Zjišťování, jak si problém jedince či rodinu postupně podmaňoval a 
zbavoval je sebedůvěry a odhodlání. (Klient přijímá roli někoho, kdo se 
postupem času v různých situacích podroboval dominanci problému. 
V této fázi také vzniká pracovní společenství terapeuta a klienta -
definují si společný cíl a stávají se spolubojovníky s problémem.) 

4. Objevování momentů, kdy klienti nebyli problémem podrobováni -
nenarušoval jejich život a nezbavoval je sebedůvěry. (Hledání výjimek -
"unique outcomes"- situací nebo období v životě, kdy klient dominanci 
problému nepodlehl a rovněž tak strategií, které tehdy použil, aby 
problému odolal.) 

5. Nalezení důkazů v osobní historii klienta, které podporují jeho pohled 
na sebe sama jako schopného vydržet, bránit se nebo uniknout z vlivu 
problému. (V této fázi začíná "přepisování" osohní identity klienta- po 
předcházejícím "sbírání materiálu" nyní dochází k sestavování nového 
příběhu, ve kterém najdou uplatnění dosud opomíjené kvality klienta.) 

6. Evokování představ Qedince či rodiny) o tom, jako u budoucnost lze 
očekávat od někoho tak silného a kompetentního, jakým se jeví na 
základě předchozího rozhovoru. (Terapeut následně pomáhá spekulovat 
o dalším vývoji a změnách. Co v ní bude jinak oproti minulosti, jakou 
pro klienta naplánoval jeho problém?) 

7. Nalezení nebo vytvoření obecenstva pro vizi nové identity a nového 
příběhu. (Stejně jako se problém v sociálním kontextu vyvíjel, je nutné, 
aby byl znovu do určitého sociálního kontextu navrácen. K tomuto 
aranžmá pro novou identitu patří terapeutické dopisy- viz např. Torben 
Mamer (2000), stejně poslouží i svépomocné skupiny nebo setkání 
s někým, kdo podobným problémem trpěl, schůzky s rodinnými 
příslušníky a přáteli, přičemž vše slouží jednomu cíli - upevnění nové 
sociální identity.) 

S odvoláním na Tomma popisuje O'Hanlon (2001) hlavní vklad a přínos 
narativní psychoterapie v cílevědomém sledu otázek, který vytváří osvobozující 
efekt. Rovněž pomáhá rychle vytvořit alianci i s obtížnými klienty a 
zplnomocňuje klienty i terapeuty respektem k jejich schopnostem a tvořivosti 
v boji s problémy. 

Externalizace přitom nemůže být pojata pouze jako izolovaná technika. 
Aby měla skutečný efekt musí být podepřena přesvědčením terapeuta, že lidé 
jsou něčím jiným než jejich problémy, důvěrou v moc rozhovoru a jazyka. 

Hanlon se staví skepticky k tvrzení narativních terapeutů o nedirektivitě. 
Mnohé způsoby kladení otázek přímo evokují určitý typ odpovědí. 
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Mohlo by se zdát, že narativní terapie se omezuje výhradně na verbální 
stránku terapeutického setkání, ale není tomu vždy tak. V procesu externalizace 
se dostávají ke slovu i jiné výrazové prostředky - a to nejen literární Gak by se 
dalo předpokládat), ale i výtvarné techniky (kreslení, malování, modelování a 
koláž), řízená imaginace, dramatizace pomocí hry s loutkami, vytváření masek, 
hraní rolí, pantomimy nebo tance. Všechny prostředky jsou určeny k hlubšímu 
propracování - nejen racionálnímu, ale i emočnímu, určitých částí 

dominantního příběhu, které označujeme za problém - a stejně tak i těch částí, 
které jsou výjimkami a potenciálem pro nový příběh. Stejnou roli na verbální 
rovině hraje i práce s metaforou - zapojení představivosti a básnického jazyka 
pro překročení navyklého způsobu interpretace (Legovski, Brownlee 2001). 

Konstruktivistická narativní psychoterapie má svoje nejsilnější 

zastoupení především v oblasti individuální a rodinné psychoterapie, ale 
setkáme se i s narativním přístupem v psychotcrapii skupinovf> (Behan 1999, 
McPhic a Chaffey 1998). Základní principy i způsob práce jsou přitom identické 
jako v terapii individuální a rodinné. 

V originální české psychoterapeutické literatuře (a podobně i v praxi) se 
s narativním přístupem setkáme jen velmi zřídka a pokud, pak právě 

v kontextu systemické rodinné terapie (Gjuričová, Kubička 2003, Skorunka 
2003). 

7.4. Shrnutí - Co může přinést narativní přístup do psychoterapie 
Na závěr teoretické části se pokusme nyní stručně shrnout mozne 

kvality, jež z aplikace narativní metafory (a narativní psychologie) 
v psychoterapeutické praxi můžeme odvodit, pokud ji přijmeme : 

Anamnestický pohled - integruje v sobě všechna známá fakta o klientovi 
- události i jejich interpretace. 

Poskytuje koherentní, chronologicky uspořádaný a vnitřně 
strukturovaný (kauzální) obraz jeho zkušenosti. Zahrnuje pod jediného 
protagonistu různé životní etapy, různé události, které jsou zdánlivě nesourodé 
- mohou si odporovat, nebo jít proti hlavní ose příběhu. 

Nabízí vhled, má v sobě diagnostický potenciál. Probouzí v klientovi 
citlivost k jinému pohledu na sebe sama, údiv z vynoření určitého celku ze 
záplavy informací - smyslu a struktury z nezorganizovaných událostí. Vhled 
přitom musí být pochopitelným závěrem vyplývajícím z logiky, jazyka a vývoje 
příběhu. 

Má estetickou hodnotu - dobře vystavěný příběh s jasnou strukturou je 
zároveň příběhem věrohodným, na rozdíl od útržkovitého nebo zmateného 
příběhu. Zapojuje do vyjádření poetickou rovinu, schopnost tvořivě uchopit 
svou životní zkušenost a zároveň vnímat její přesah, začlenění do kulturního 
kontextu "velkých příběhů". 
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Vysvětluje chování klienta i ostatních postav jeho příběhu - uvádí 
jednotlivé události do souvislostí a vytváří síť smyslu. Je vyjádřením 

svébytnosti - identity vypravěče a jeho kompetencí v aktivním utváření svého 
světa a zároveň jej vtahuje do světa sociálního a kulturního. 

Příběh je již ze své podstaty prediktivní - podle dosavadního vývoje 
můžeme určit, kam se bude pravděpodobně dál vyvíjet; chování postav příběhu 
je koherentní a struktura příběhu je stabilní. 

Příběh má v sobě formativní - terapeutický potenciál. Při samotném 
vyprávění a znovuvybavení událostí již dochází k jejich restrukturaci - příběh je 
vždy jedinečným vyjádřením, odpovídající na určitý kontext a životní situaci 
svého vypravěče. Je pružný, otevřený vstřebat nové prvky a změnit interpretaci 
stávajících. 

Integruje různá teoretická východiska do koherentního celku, 
představuje metodu terapeutické práce i vysvětlující psychologický koncept. 
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, v , 

EMPIRICKA CAST 

8. IDEOVÝ PLÁN VÝZKUMU- JEHO CÍLE A ZÁKLADNÍ OTÁZKY 
Předcházející kapitoly se pokoušely zachytit ideový vývoj od 

teoretického rámce narativního přístupu k jeho praktickým důsledkům pro 
psychoterapeutické směry a metody. Základním předpokladem přitom byla 
úvaha o narativní formě - příběhu, jako způsobu strukturování a formulování 
osobní zkušenosti v sociálním a kulturním kontextu. Jako takový se příběh 
přirozeně dotýká našeho "přemýšlení o psychoterapii", reflektování procesů 
v rámci klientova vnitřního a vztahového světa, a stejně tak procesů uvrůtř 
terapeutické situace. 

Hlavním cílem výzkumu bude sledovat způsob terapeutické práce -
použití narativních metod, jejichž cílem je navození změn v prožívání a chování 
klienta psychologickými prostředky (Kratochvíl 1997), a to v závislosti na 
teoretickém zázemí terapeuta. Srovnání je přitom pojato více na rovině 

deskriptivní než hodnotící - má za úkol mapovat, která z výše uvedených témat 
narativní psychologie se objevují v psychoterapeutické práci, jak je možné 
s nimi dále pracovat a v čem mohou být přínosná a inovativní. 
Výzkumné otázky tedy můžeme definovat následovně : 

Psychoterapeutické setkání je pro klienta prostorem, do něhož může 
přinášet svoji zkušenost - tak, jak jí on sám rozumí, jak je schopen ji 
vyjádřit a sdílet. Zároveň je též prostorem pro revizi této zkušenosti, 
doplnění "bílých míst" are-formulování některých jejích částí. Jak může 
narativní forma pomoci při strukturování zkušenosti? 
Je možné identifikovat uzlové body příběhu (ať již ve smyslu 
Epstonových (1990) "výjimek" nebo McAdamsových (1997) "turning 
points" - bodů obratu), které v sobě obsahují potenciál pro změnu, jsou 
zhuštěným smyslem pro novou interpretaci nebo naopak prázdným 
místem - diskontinuitou v dějové linii? 

Jakým způsobem může právě forma příběhu Gak byl příběh vyprávěn) 
rozšiřovat terapeutovo porozumění klientově stylu interpretace 
skutečnosti a též vlivu takto interpretované zkušenosti na vztahy 
s ostatními lidmi? A jak může rozšiřovat uvědomění a porozumění 
klienta? 

Co usnadňuje vyjádření zkušenosti? Jaké postupy, techniky mohou 
zpřístupnit (a event. měnit) způsoby konstruování zkušenosti a vlastní 
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identity? (expresivní hodnota - podpora sebevyjádřeni - narativni 
identita) 

Těžiště zájmu se přitom soustředí nejen na konstruktivisticky pojatou 
narativni psychoterapii, ale rovněž na další formy narativniho přístupu mimo 
sociálně konstruktivistický rámec. 
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9. MODELY NARATIVNÍHO PŘÍSTUPU VE SKUPINOVÉ 
PSYCHOTERAPII 

V této části se zaměříme na různé terapeutické styly práce se skupinou, 
které určitým způsobem deklarují své zařazení k narativním směrům, a to: 

explicitně jako narativní terapie (Epston, White, 1990) vycházející 
z postupů konstruktivistické narativní psychoterapie (McPhie a Chaffey 
1998) 

- jako zahrnující narativní přístup do teoretického rámce jiného 
psychoterapeutického směru, v tomto případě gestalt-terapie (Petrová 
2003, 2005) 
psychodynamicky, přijímající narativní přístup jako jednu z možných 
metod v terapeutickém procesu, zaměřenou na zvyšování vědomí -
schopnosti sebereflexe klienta, a zároveň jako expresivní techniku pro 
otevření nových témat v psychodynamické skupinové práci. 

Nejdříve si u každého z modelů narativní práce se skupinou v 
psychoterapii popíšeme odborný profil terapeutů, poté charakteristiky skupiny, 
její cíle, základní myšlenku a složení , a nakonec vlastni strukturu a průběh 
těchto skupin. Ohniskem zájmu přitom budou ty aspekty procesu a uspořádání 
(settingu) skupiny, v nichž se uplatňují narativní prvky. 

9.1. Konstruktivistická narativní psychoterapie 
"Skupinová terapie s mladými ženami, které zažily sexuální útok" 
(McPhie a Chaffey, 1998) 

Terapeuti 
Oba autoři (pracují v australském centru The Sexual Assault Support 

Service) uvádějí rozsáhlé zkušenosti s individuální terapií znásilněných nebo 
sexuálně zneužívaných žen, které je také přivedly k myšlence skupinového 
projektu. 

Hlavní cílovou skupinou jsou mladé dívky, pro které není přijatelná 
dlouhodobá individuální psychoterapie - vždy přicházely v krizových 
obdobích a poté terapii opouštěly na dlouhé měsíce, dokud se neobjevila další 
krize. Společnými byla těmto ženám i témata, o nichž mluvily - izolace, strach, 
nenávist sama k sobě, vše prostupující smutek a sebeobviňováni za zneužití, 
které zažily. 

Skupina měla za úkol prolomit izolaci, v níž se tyto ženy nacházely, 
normalizovat jejich prožívání a chování a zároveň jim nabídnout společenství, 
jež se může stát zúčastněným a chápajícím svědkem jejich příběhu a kde ony 
samy mohou nabídnout své zkušenosti a svou pomoc druhým. 
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Základní cíl - myšlenka skupiny 
Původním plánem autorů bylo vytvořit neformální skupinu s 

edukačními programy, vedenými přizvanými odborníky. Existovala určitá 

základní pravidla, analogická jiným skupinovým setkáním (bezpečí, 

diskrétnost, atp.), ale nebyla dána žádná pevná struktura, a nepracovalo se s 
osobními tématy účastnic. 

Posléze se terapeuti rozhodli zcela změnit formát skupiny a více 
využívat narativní přístup. Byla tak vytvořena uzavřená skupina, která se 
scházela jeden večer v týdnu po dobu deseti týdnů; každé setkání trvalo dvě 
hodiny. V sedmém týdnu se rovněž konalo víkendové setkání, zahajovací a 
ukončovací setkání bylo spojeno s párty - seznamovací a rozlučkovou, které 
daly setkávání členek bližší, osobnější rozměr. Tento formát autoři nazývají 
"skupinou cesty životem". 

Zvolenou metaforu "cesty životem" propracovávají autoři do detailů. 
Dokládají to některé "cestovní dokumenty" z práce skupiny - mapa/leták, 
jízdenky, pasy, a především cestovní průvodce, který se věnuje nebezpečím a 
záludnostem cesty tak obtížným terénem, a samozřejmě též dopisy domů. 
Všechna tato obrazná vyjádření pak tvoří základ různých metod skupinové 
práce, zaměřené na vyjádření prožitků těchto žen - v různých narativních 
formách a životních souvislostech. 

Členky skupiny 
Skupina se skládala ze sedmi žen ve věku 14 až 24 let. Co se týče 

socioekonomického statutu, aktuální životní situace a životního stylu byla 
rozmanitost skupiny velmi výrazná (ovšem bližší podrobnosti autoři 

neuvádějí). Velkou roli v terapii ovšem sehrálo především postavení těchto žen 
vzhledem k původní rodině - některé členky stále bydlely doma s rodiči, 
zatímco jiné již měly vlastní rodinu a děti. Všechny ženy byly oběťmi 
sexuálního zneužívání v dětství a některé zažily i nedávný sexuální útok. 
Většina žen měla za sebou alespoň několik individuálních setkání. Výběr byl 
prováděn v rámci terapeutického a sociálního zařízení, jež se specializuje na 
oběti zneužívání a sexuálně motivovaných napadení. 

Program skupiny- osnova12 

l.týden - Odvaha k seznámení s Cestovním průvodcem 
Úvodní setkání skupiny zahrnuje seznámení s plánem cesty a 

prozkoumání očekávání jednotlivých členek ve vztahu k deklarovanému 
zaměření skupiny. 

12 Pro lepší srovnání s následujícími styly práce vybíráme z programu této narativně vedené skupiny pro 
ilustraci dvě úvodní setkání. Kompletní znění programu je pak uvedeno v příloze. V těchto setkáních se 
objevují všechny prvky, s nimiž oba terapeuti dále pracují, a jsou reprezentativní ukázkou jejich pojetí 
narativní psychoterapie. Reflexe účastnic jsou uvedeny kurzívou. 
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Prvním úkolem je sepsání seznamu "Obav a nadějí" - odpovědí na 
otázku "Jaké naděje a strachy zde máme všechny společné?" Své odpovědi si 
nejprve každá žena napíše na list papíru, a poté celá skupina sestavuje společný 
seznam obav a nadějí. 

Ve druhé polovině setkání terapeuti objasňují hlavní metaforu cesty -
spojenou s pohybem vpřed (časem i prostorem) a možnostmi, které nabízí, a 
stejně tak i s obtížemi, které se na cestě mohou občas vyskytnout. Členky 
skupiny byly přitom dotazovány na podrobnosti toho, kdy a kde začaly svou 
cestu a kam tato cesta směřuje: 

Jaké bylo to místo, odkud jsi vyšla? (Jak to tam vypadalo? Jak ses tam cítila? 
Jak bys ho mohla nazvat?) 
Kde jsi teď? (Jaké to pro tebe je tam být? Jak by se dalo nazvat to místo, kde 
teď jsi?) 
Kam by tě měla tato cesta dovést- do jakého místa se chceš dostat? (Jak 
bude to místo vypadat? Jaká budeš ty? Co bude ve tvém životě jinak? Jaké to 
bude/ mělo by být na tom místě, kde budeš?) 

- Jak se dostaneš z místa, kde jsi teď až tam, kde být chceš? (Jaké tvoje osobní 
silné stránky ti mohou pomoci se dostat dopředu? Co ti může pomoci, když 
se budeš na tuto cestu vydávat? Co pomůže, abys na ní vydržela a nesešla 
z ní - tedy dosáhla svého cíle? Co v tobě ti může pomoci překonat překážky 
na cestě?) 

Propracovávání této metafory probíhá verbálně i výtvarnými prostředky 
-účastnice skupiny mají k dispozici materiál (papíry, pastelky, tužky, barevné 
časopisy ... ) k vytvoření titulní strany pro svoji práci. Vytvořené tituly se pak 
sdílejí v celé skupině. 

Jedna mladá žena vytvořila velmi propracovanou mapu, která připomínala plán 
města. Ulice měly názvy jako "Okruh tajemství" (Secret Circle) nebo ulice 
Bezvýznamnosti (Unworhinness Street). Tato žena se chtěla na své cestě dostat do 
místa zvaného Blízko Domova (Nearly Home) a popisovala, jaké to v současnosti je 
silnici směrem k "Blízko domova", na níž je velká značka s nápisem "zákaz změny 
směru jízdy". Jiná žena popisovala svou cestu o hledání tajné lásky - lásky k sobě samé. 

Terapeuti také nabízejí metaforu tunelu, která podle jejich názoru nejlépe 
vystihuje pocity těchto žen, že "neexistuje žádný konec, nikdo neví, co bude, a 
někdy to dokonce vypadá, že se tunel zavře a člověk zůstane navždy uvnitř". 

Následuje skupinový brainstorming - hledání dovednosti, určité části 
osobnosti, která může pomoci na cestě kupředu, a stejně tak i otázka možné 
podpory skupiny. 

Jak vám může skupina pomoci, abyste se mohly pohnout ke konci toho 
tunelu? 
Jsou ještě nějaká skupinová pravidla, která bychom pro to mohli stanovit? 
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K častým odpovědím na otázku "jak může skupina pomoci" patří podpora, 
povzbuzení, sdt1ení myšlenek, poskytování naděje, bezpečí, bytí zde, vědět, že nejsem 
jediná - nejsem sama, a nechat se inspirovat cestou druhých. 

Na konci prvního týdne jsou sdíleny reflexe o tom, jako to ve skupině 
bylo -jak přítomné ženy setkání prožívaly. 

2. týden- Přepisování knihy triků/lstí, lží a keců 
Toto setkání je zaměřeno na vytvoření prostoru, v němž mohou ženy 

zapojit do širších souvislostí své prožívání sexuálního útoku, a následné 
zkušenosti s reakcí okolí a svým osobním způsobem vyrovnávání se s tímto 
zážitkem. 

V úvodu se terapeuti ptají: Jak těžké nebo naopak snadné bylo dnes 
večer přijít a čelit přitom svému strachu? 

Dalšími orientačními otázkami k tomuto tématu mohou být: 
Jaké představy mají lidé o ženách, které byly sexuálně zneužívány? 
Jak mohou tyto představy ovlivnit ženy (s takovou zkušeností)? 
Kterými představami vás většina komandovala (nutila k poslušnosti)? 
Jaké věci jste vy samy slyšely o lidech, kteří sexuálně zneužívali ženy a děti? 
Co jste slyšely o matkách dětí, které zažily sexuální útok? 

Skupina se dále rozdělí na malé skupinky a okruh navržených otázek je 
rozšířen: 

Jak jste přišly na tuto představu? 
Kdo ji posiloval? 
Jak vás přelstili, abyste této představě věřily? - např. co vám říkali, co dělali, 
aby vás přesvědčili? 
Kdo má prospěch z toho, že vás toto přesvědčení komanduje (potlačuje vaše 
vlastní myšlenky)? 

Každá skupinka napíše své postřehy na papír a nastane společná diskuse ve 
velké skupině. 

Po krátké přestávce nabídnou terapeuti skupině techniku s názvem 
"Kniha triků, lží a keců", která může v určitém ohledu odtajnit zkušenosti a 
prožívání těchto žen, pomoci jim porozumět tomu, jakým způsobem byly 
vtaženy do zmatku a sebeobviňování. Je to seznam výroků o obětech a 
pachatelích sexuálních útoků tak, jak jej terapeuti sestavili z vyprávění 
zneužívaných a znásilněných žen, s nimiž pracovali v individuální terapii. 
Během přestávky jej navíc doplní o postřehy, které byly součástí uvedeného 
skupinového úkolu. 
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KNIHA TRIKŮ, LŽÍ A KECŮ 
Co se říká o ženách a dívkách, které byly sexuálně zneužité: 

Pokud promluvíte, zničíte jméno své rodiny 
Říkaly si o to 
Když chodí takhle oblékané ... 
Když se to lidé dozvědí, nebudou se k vám znát 
Vymýšlejí si/lžou 
Když půjdete k soudu, bude to ještě horší 
Zveličují to 
Když vyhledáte pomoc psychologa, bude to ještě horší 
Jenom si na to hrají 
Hned na to zapomeň 
Jsou šílené 
Jsou v každém případě špatné 
Je to jejich chyba ... protože : 
Jsou to děvky 
Byla opilá/ zdrogovaná 
Měla s ním sex i před tím, tak v čem je rozdíl 
Neřekla ne, nekřičela, nebránila se 
Je to úděl ženy 
Jsou poznamenané (poškozené) na zbytek života 
Když na to zapomeneš, tak to zmizí 
Je to fantazie každé ženy 

Co se říká o pachatelích (násilnících, těch, kteří zneužili) 
- jenom jí přepadl 

je to normální 
jsou nemocní 
jsou zmatení ve své vztahové roli 
byl opilý/zdrogovaný 
měli bychom je litovat 
jejich matky jim nedaly dostatek lásky 
stane se to znovu 
sami byli zneužívaní 
neumějí se ovládat 
nemají žádné přátele 
nemohou rozumět tomu, co udělali 
je to součást jejich kultury / náboženství f mentality 
všichni muži to dělají 
byl opravdu moc starý/ moc mladý 
je příliš starý než aby mohl být souzen 
přece nezničíme jeho jméno/jeho život/jeho rodinu/jeho kariéru 

co se říká o matkách, jejichž děti byly sexuálně zneužívané 
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nedělaly dobře to, co měly 
měly o tom vědět 

- jistě měla nějaké tušení, že se něco takového děje 
nechtěly trhat rodinu 
především naučily svou dceru, jak být děvka 
neochránily svoje děti 
nechaly děti v péči toho člověka 

Osvobození z triků a lží 
Pro identifikování a posílení uvědomění okamžiku, kdy ženy poprvé 

rozpoznaly, že některé výroky z "Knihy" nemusí být pravdivé slouží 
následující otázky: 

Jak můžete rozpoznat a vystoupit z těchto triků, lží a keců? 
Co můžete udělat, nebo říci samy sobě, abyste vystoupily z triků? 

K často zmiňovaným způsobům resistence patří : naslouchání vnitřnímu hlasu, 
který našeptával, že všechno není tak úplně v pořádku; pochopila jsem, že potřebuji 
pomoc a začala jsem ji hledat; našla jsem vůli; chci být k sobě upřímná; můžu dovolit 
sama sobě, abych něco cítila; nebudu od sebe odhánět radost; půjdu na skupinu; řeknu 
sama sobě, že mluvit u tom, co se mi stalo nemůže být horši" než zneužívání; stále si 
budu ň'kat, že moje myšlenky jsou stejně důležité jako myšlenky těch druhých; ňKám si, 
že všichni lidé jsou zodpovědní za své činy - není to má vina" 

Skupina končí reflexí toho, co se ten večer odehrálo. 

9.2. Narativní přístup v gestalt terapii 
Experimentální seminář zaměřený na práci s klasickou národní pohádkou. 
(Jelena Petrová 2003, 2005) 

Terapeutka 
Jelena Petrová pracuje jako klinická psycholožka, lektorka a 

supervizorka Gestalt institutu v Sankt-Peterburgu. Využití pohádky, stejně jako 
vlivům postmoderního myšlení a zejména narativního přístupu na teorii gestalt 
terapie, se věnuje od roku 2001. Kromě gestalt terapie využívá ve své práci i 
prvky hlubinně psychologické a psychoanalytické. 

Základní myšlenka - zaměření/ cíl skupiny 
Ústřední ideou semináře byl zájem Petrové o to, jak pohádka působí na 

své posluchače, zvláště pak na emocionální a tělesné úrovni. Předpokládá, že 
na účinku pohádky se významně podílí nadosobní - "archetypová" rovina, 
překračující běžnou individuální zkušenost. Právě ta je, podle Petrové, 
pravděpodobnou příčinou jejich silného zážitkového potenciálu. 
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Ruské národní pohádky (v protikladu k uměle vytvořeným, autorským 
příběhům) představují podle autorky nejvhodnější materiál pro skupinovou 
práci. Zpravidla také obsahují kouzelné motivy - proměny věcí nebo postav 
příběhu, magické předměty apod. Hrdinovi se v nich stávají věci málo 
srozumitelné běžnému chápání skutečnosti - potkává Babu Jagu, prochází 
podivuhodnými situacemi a zachází s kouzelnými předměty ... A přitom, když 
současný člověk naslouchá tomuto příběhu, dějí se i s ním významné změny. 
Přes "nereálnost" nabízeného textu je schopen se s ním plně identifikovat. 

Členové skupiny 
O složení skupiny víme jen tolik, že byla sestavená ze studentů Gestalt 

institutu a byli v ní zastoupeni jak muži, tak ženy. Bližší informace o počtu, 
eventuelně dalších osobních charakteristikách účastníků, Petrová neudává. 

Program skupiny 
Autorka popisuje svou skupinu jako "experimentální specializační 

seminář", uspořádaný v rámci systematického vzdělávání psychoterapeutů 
v gestalt terapii. Celý kurz byl rozdělen na čtyři tématicky zaměřená setkání (s 
celkovou časovou dotací 120 hodin), přičemž jedno setkání bylo vnitřně 
strukturováno do bloků (zahrnující nejen experimentální techniky, ale i 
teoretické a metodologické bloky) a trvalo tři dny. Uvedený zápis pochází 
z úvodního, sebezkušenostně zaměřeného setkání. Způsob vedeni skupiny 
odpovídá zažitému modelu experimentálního gestalt přístupu, orientovaného 
na prožívání a uvědomení při práci s projekcí. 

(Podobně i záznam průběhu skupiny je pro gestalt terapii typický. Bývá 
preferována dialogická forma doslovného přepisu, s vloženými komentáři 
terapeuta - jeho uvědoměním k právě probíhajícímu procesu ve skupině. 
V tomto případě tedy zachovávám původní prezentaci autorky, ačkoli některé 
z jejích komentářů by jinak patřily spíše do kapitoly věnované diskusi.) 

Práce ve skupině13 
: 

Členové skupiny mají za úkol vybavit si pohádky, které v průběhu svého 
života slyšeli, a z jejich množství si vybrat ty, které je nejvíce oslovují na 
emocionální úrovni. Nejlépe pak ty, které je určitým způsobem děsí, nebo se jim 
zdají být strašlivé. 

/komentář Petrové: Podle dosavadních zkušeností se ke kouzelným 
pohádkám obvykle váže mnohem více negativního prožívání, než pozitivního. 
Pozitivní prožívání se častěji váže k jevům známým a pochopitelným na běžné 
úrovni vnímání skutečnosti - například Zoluška se provdá za prince. Ale 
negativní prožívání přináleží k viditelně děsivým postavám nebo situacím, 
například když se Ivan vařil ve třech kotlích./ 

13 Zvýraznění v textu je původní, komentáře-uvědomění Petrové jsou uvedeny v závorkách; reflexe 
účastníků skupiny jsou psány kurzívou 
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Účastníci vyberou jednu pohádku (například "Krošečka-Chavrošečka" 14) 
a společně vytvoří soupis postav, které v ní vystupují: pole, oko, kráva, maso, 
kosti z krávy, nůž, voda, jabloň a tak dále Gak je vidět, postavou nemusí být jen 
člověk, ale i zvíře, věc, nebo část scény příběhu). 

Každý člen skupiny si jednu z postav své pohádky vybere a identifikuje 
se s ní. Poté začíná kolektivní představování, například: "Já jsem kosti 
z krávy ... " - přičemž v tomto procesu se každá postava - každý účastník 
soustředí na to, jak emocionálně prožívá, tělesně vnímá a intelektuálně 

uchopuje děj i svoji transformaci v rámci tohoto děje. Doplňujícími otázkami, 
zpřesňujícími uvědomění a popis na všech úrovních prožívání, mohou být :"Co 
dělám v tomto příběhu? Jaký je můj smyl pro hlavního hrdinu? A jaký je můj 
pravý vztahový proces s ostatními postavami?" 

Identifikace s postavami a jejich vystoupení před skupinou uvádí její 
účastníky do "jiného světa". Jeho pravidla se mohou zdát nezvyklá- platí zde 
jiné fyzikální, morální a sociální zvyklosti, neexistuje náš čas, zákony příčiny a 
následku, není zde smrt. 

/Komentář Petrové : Pokud tedy sestoupíme pod neklidný povrch 
pružívárú, motivů, konfliktů a potřeb běžného života, nalezneme vědomí 
hlubinné, SKUTEČNÉ existence světa - světa jednoduchých zákonitosti s 
jednotou tělesných prožitků a slova, poskytující orientaci v životním prostoru. 

I 
V další části skupinové práce si účastníci společně zvolí jednu pohádku, 

se kterou budou dále pracovat. Skupina vybrala pohádku "Husy - Labutě" 
/Komentář Petrové: dětská pohádka; zajímavé, proč se vše tak přihodilo, co to 
znamená... Na první pohled děsivý příběh - nepodobný ničemu z běžného 
života./ 

Účastníci jsou požádání, aby si vybraly postavu z této pohádky a zaujali 
POSTOJ (polohu těla, gesto) této postavy, zakusili pocit JÁ- JSEM- TOUTO 
POSTAVOU, řekli několik slov o těch charakteristikách postavy, které by mohly 
být jejími devizami ("mohou se vztahovat k tomu, co dělám, k čemu se 
hodím ... "). 

První překážkou může být pro některé členy skupiny přechod od 
viditelného obrazu k tělesnému prožívání (a zůstávají v popisném způsobu 
z pozice pozorovatele), například : "Vidím jabloň, má zelené lístky, je moc 
pěkná ... " Potom je nutné zdůraznit, že úkol zní "stát se věcí samou" - bez 
doplňujících komentářů "zvenčí". 

Druhou překážku představuje přílišné zaměření na intelektuální práci, -
kulturní a osobní asociace. Například - co je to pec? "Domov, teplo, vzpomínky 
z dětství, ruská pec s pirohy ... " Terapeutka zde říká : "Prostě SE STAŇ touto 
postavou, prožij ji, oddej se jí, domysli ji - která část těla je napjatá, jaký pocit, 
jaké téma ti napovídá tvoje pozice .. ?" 

14 není k dispozici český překlad 
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V této fázi skupinové práce se odehrál tento dialog : 
Jedna z prvních postav- PEC. Gesto, póza /komentář Petrové: řeč zní jakoby 
bez života, bez výrazu/ 
Pec : "Jsem pec, mým úkolem je ochraňovat teplo, vměstnat ... " 
Petrová: "Co děláš pro děvečku? Jsi podle dívky nebezpečná nebo ne? Co se 
stane, když ona sní tvůj pirožek? Kdy ses tady objevila? Čím jsi byla dříve? A 
znáš Babu Jagu? ... a tak dále." 
z odpovědí Pece: " ... nejsem nebezpečná, a když děvečka sní můj pirožek, stane 
se mojí součástí, zůstane tady NA VŽDY a bude jí dobře a klidně ... " 
Komentář jiného účastníka : "Ano, to je evidentní odkaz k činnosti, k cíli života, 
k dovršení, návratu do mateřského lůna ... ale je třeba jít, riskovat a přijmout 
výzvu ... Vzchopit se a zachránit si život ... " 

Skupina pokračuje dál- opisuje děj pohádky, až se dostane k chaloupce 
na kuřích nožkách. 
V této části vystupují : LESNÍ PALOUČEK, PLOT Z LIDSKÝCH KOSTÍ, 
ZLATÁ JABLÍČKA, která patří BABĚ JAZE (ona sama se v této epizodě 
neobjevuje, jen existuje jako pozorovatel). 
Účastníci : "BABA JAGA sní chlapce? To je to STRAŠLIVÉ místo v pohádce? 
Petrová v reakci na tuto otázku vysvětluje, že není pohádky, kde by byla Baba 
Jaga úspěšná v jedení chlapců nebo lidí; zvážíme-li možnosti této pohádkové 
epizody (obrazu), můžeme předpokládat, že to nejen nebylo jejím záměrem, ale 
dokonce to bylo prakticky nemožné. 
Na to navazuje jeden účastník : "BABA JAGA je jako hlasatel v televizi -je tady 
s námi a přitom tady není; v každém případě se BABĚ JAZE zabíjačka nezdaří." 

V dalším obraze se dívka setkává s chaloupkou na kuřích nožkách - aby 
ji k sobě přilákala, sype jí zrní. 
Otázka terapeutky ke skupině: Je to nebezpečné místo nebo není? 
Z odpovědí účastníků k CHALOUPCE : " ... místo není pro chlapce 
nebezpečné ... může si hrát s jablíčky věčně, nikdy nevyrůst ... pro dívku -
zkouška. Není to nebezpečné, ale ona se by se měla bát." 
Účastníci : "Chlapec už je v ONOM SVĚTĚ, věčná blaženost, umře mladý a ještě 
k tomu /komentář Petrové -" logika mateřské školy" - j jako dítě nikdy 

t ll nevyros e ... 

Kulturologický komentář terapeutky pro skupinu: "Existuje určitá 
podoba univerzálních procesů, popisují se jedním algoritmem a poté spočívají 
jeden v druhém: Rodiče (zrození), Inicializace (neboli symbolické zrození podle 
nových životních programů, rituálně v minulosti nebo skoro banální a 
mnohonásobné v běžném životě ("umírá se postaru, rodí se ponovu"), Smrt 
(zrození v ONEN SVĚT). A rituály, jimiž se tyto procesy rámují, jsou 
překvapivě podobné". 
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Skupina již společně prošla několika hierarchickými úrovněmi v těchto 
obrazech : 1. vesnice, kde rodina žije, 2. pole a les, 3.PEC, JABLOŇ, POTOK, 4. 
LESNÍ PALOUČEK, PLOT, CHALOUPKA (HUSY-LABUTĚ), 5. ZLATÁ 
JABLÍČKA (další 6. BABA JAGA). 

Následuje obraz ZLATÁ JABLÍČKA. 
Nyní má každý účastník skupiny příležitost zažít sám sebe jako dívku, která 
stojí před CHALOUPKOU a vidí bratra, jak si hraje se ZLATÝMI JABLKY. 
ZLATÉ JABLÍČKO :"Jsem celostní vnímání světa ... jsem každá informace ... je 
ve mně odpověď na každou otázku ... JSEM VŠECHNO." 
Účastníci: "A proč JABLKO? Jablko Hesperidek, Jablko poznání Dobra a Zla, 
dokonalá forma sfér, zlato, Paris a Helena?" Objevují se různé interpretace -
ozývá se tedy spíše racionální úroveň a potřeba porozumět smyslu obrazu. 
Petrová : "A co se stane, pokud to jablko odnesou do vesnice? Kdosi to již 
zkusil a staly se zvláštní věci - buď se jablko stalo obyčejným, jedlým jablkem, 
nebo vrátilo svého vlastníka zpátky k CHALOUPCE, ale jednou se, pravda, 
stalo zlatým jablkem u paty ktíže na kupoli kostela ... /komentář Petrové- "je 
to stará historie - patří k lidským touhám chtít nakládat s moudrostí světa jako 
s objektem, zacházet se světem pomocí poznání- nikoli ve smyslu aktivity a 
změny, užívání této moudrosti, ale ve smyslu vlastnění - vzít si ho s sebou, 
položit na poličku v chaloupce jako ZLATÉ JABLKO- a nakládat s ní podle 
libosti." I 

Terapeutka: A co se nakonec stalo se všemi postavami příběhu? 
Účastníci: "Dívka se stala dospělou- přijímá život tak, jak je, ale nezměnila se, 
stala se "HOSPODYNÍ SVĚTA, ŽENOU" - ale chce to mít bez vztahu k sexu. Je 
to nový způsob vztahu s ONÍM SVĚTEM - jiný než u chlapce - CHLAPEC si 
prostě hraje s věcmi ONOHO SVĚT A, tak, jak se mu zachce." 

Všichni se vrací zpět do VESNICE - v tomto obraze mají za úkol navázat 
kontakt s PECÍ, POTOKEM, JABLONÍ - ovšem již v novém statutu, po 
proměně, kterou s nimi udělal pohádkový děj - s novou zkušeností. 
Terapeutka : Teprve nyní dají tyto VĚCI svoji energii člověku, který s nimi 
naváže kontakt - jsou mu k dispozici, neohrožují jej a prostřednictvím člověka 
mohou promlouvat (samy nedovedou říct své poselství ). 
Účastníci : "Tak se člověk stává šamanem - tak prochází inicializací - tak 
dospělý vstupuje v kontakt se světem duchovní zkušenosti - nebo 
nepoznatelným - nebo transpersonální úrovní." 

"Práce s pohádkami je u konce - nebo právě začíná ... " 
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9.3. Použití narativních technik v psychodynamickém pojetí skupinové 
psychoterapie 

Terapeuti 
Skupina je vedena dvěma terapeuty : 
M (35), skupinový terapeut - speciální pedagog, výcvik v komunitní a 
skupinové psychoterapii (SUR), probíhající výcvik v rodinné terapii (2.ročník), 
12 let praxe; specializace - skupinová psychoterapie a psychoterapie závislostí; 
F (28), koterapeutka - psycholožka, dvouletý výcvik v arteterapii, probíhající 
Systematický čtyřletý výcvik v Gestalt terapii (4.ročník), 3 roky praxe 

Charakteristika a cíle skupiny 
Jedná se o otevřenou psychoterapeutickou skupinu, probíhající druhým 

rokem v rámci nezdravotnického státního zařízení. Počet členů kolísá mezi 
sedmi až dvanácti, přičemž většinu účastníků skupiny tvoří klienti tohoto 
zařízení, menší část přichází na doporučení privátních klinických psychologů a 
jen výjimečně jsou do skupiny přijati i pacienti po propuštění z psychiatrických 
oddělení nebo léčeben. Zaměření skupiny je definováno široce jako "potíže 
v mezilidských vztazích", z hlediska diagnostických kategorií se nejčastěji 

objevují poruchy přizpůsobení, poté závislosti (především na alkoholu), rovněž 
úzkostné a fobické poruchy. Plánovaná doba setrvání klienta ve skupině je 1,5 
až 2 roky. Setkání skupiny trvá 90 minut, frekvence setkání je jednou týdně. 

Aktuální situace ve skupině zahrnuje určitou (vcelku obvyklou) stagnaci 
po příchodu nových členů. Jakoby se ustavovalo nové bezpečí a důvěra, 
k čemuž patří i poměrně obecná, racionálně uchopená témata, nebo opakování 
témat starých. Sami členové to popisují jako "neochotu jít s kůží na trh -
vystavit se před těmi novými ... " U nově příchozích členů skupiny lze spatřovat 
pochopitelnou ostražitost a vyčkávací pozici. 

Členové skupiny 
Aktuálně má skupina devět členů- pět mužů a čtyři ženy, přičemž pět 

z nich přišlo do skupiny na jejím začátku, tedy před více než rokem. Složení 
skupiny je následující15 : 

M (44), 13.měsíc ve skupině, M (37), 13.měsíc ve skupině, M (32), 
13.měsíc ve skupině, M (43), 7.měsíc ve skupině, M (37), nový člen- 2.týden ve 
skupině, F (35), 13.měsíc ve skupině, F (28), 13.měsíc ve skupině, F (26), 6.měsíc 
ve skupině, F (29), nová členka- 5.týden ve skupině. 

Program skupiny - technika 
Obě použité narativní psychoterapeutické techniky respektují zaběhlý 

způsob práce skupiny, v němž bývají podobné postupy používány. Dávají 

15 
Rozhodla jsem se z etických důvodů (ochrana osobních údajů) nepublikovat bližší údaje o 

jednotlivých členech, neboť nejsou relevantní pro zaměření a cíle této práce. 

87 



ZAKLADNI VYCHODISKA A PRINCIPY NARATIVNf PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

prostor individuálnímu sebevyjádření a rovněž obvyklým interakcím mezi 
členy skupiny. V daném kontextu má technika především sloužit coby 
prostředek komunikace. Je nabízeným tématem k dialogu a jinému náhledu na 
svoji životní situaci, s nímž jeho adresáti naloží podle svého aktuálního 
vyladění a potřeb. Respektuje princip společného autorství - a tedy společného 
vědění. Expertní přístup v nakládání s touto technikou by byl z hlediska 
validity takto získaných dat kontraproduktivní. 

Techniky jsou přinášeny na dvou po sobě jdoucích setkáních skupiny, 
přičemž každé z nich je vyhrazen celý časový prostor (90minut), což zahrnuje 
přibližně 45 minut na provedení techniky a 45 minut na její reflexi. 

Zadání životní křivky : 
Účastníci skupiny mají za úkol vyznačit na připravený list papíru 

formátu A2 podélnou osu, znázorňující jejich život od okamžiku narození do 
současné doby. Na tuto osu pak postupně nanášejí události, které pro ně byly 
určitým způsobem významné. To znamená nejen "oficiální milníky" (typu 
nástup do školy, ukončení školy, manželství, vojna), ale především ty, k nimž 
se váží živé, konkrétní a emočně zabarvené vzpomínky. Ke každé události 
připojí popisku, která pro ně samotné vystihuje to, co se v dané době stalo. 

Poté k jednotlivým událostem připojí prožitkový rozměr - na vertikální 
ose konvenčním způsobem - čím výše, tím příjemnější emoce, čím níže, tím 
emoce méně příjemné. 

Ačkoli nebyly dány explicitní instrukce v tomto znění, účastníci skupiny 
mohou používat i výtvarné prostředky, které jsou k dispozici (křídy, mastné 
pastely, pastelky), k podtržení emočního ladění různých životních etap 
zachyceným na životní křivce. 

Následuje skupinová reflexe procesu vytváření životních křivek a 
možnost prezentovat voji vlastní křivku před celou skupinou. 

Průběh techniky a reflexe účastníků 
První z technik- životní křivka- byla skupinou přijata poměrně dobře, 

v plánovaném časovém rámci 45 minut; instrukce nebylo nutné doplňovat o 
další vysvětlení, účastníci skupiny byli v zacházení s nabízeným tématem 
značně tvořiví. Za zmínku stojí především výtvarné zpracování (mimo 
instrukce), dokreslující emoční pozadí událostí (barvou, symbolem) i 
zdůraznění některých úseků křivky (barvou nebo zvýrazněním tahů). Účastnicí 
vytvořili velmi bohatý materiál pro další část setkání skupiny - společnou 
reflexi a bližší propracování osobních témat. 

Poměrně překvapivý však byl další průběh skupiny. Oproti očekávané 
reflexi k úkolu a tomu, co se v jeho průběhu objevilo, nejevila skupina zájem o 
pokračování v práci s časovými křivkami a následoval proces analogický 
setkáním předchozím - otevřený prostor si nikdo nevzal pro sebe, váhavé 
komentáře k aktuálnímu dění směřovaly k terapeutům s tím, že nikdo 
s přítomných nemá potřebu se svou křivkou ani se svým uvědoměním 
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vystoupit. Převažuje negativní prožívání, překvapení nad tím, jaké věci se 
vybavily (i když vypadaly dávné a zapomenuté), někteří členové skupiny 
popisují, že se jim znovu oživily někdejší krize, stalo se toho tolik, že se nedá 
všechno zmínit, bylo to těžké téma ... 

Postupně proces směřoval k jinému tématu - váhání s vystoupením a 
"sebeodhalením" je dáno tím, že není bezpečí ve skupině, protože jsou tam noví 
členové ... tak přece ti "staří" chtějí, aby dostali prostor "ti noví, o kterých nic 
nevíme" ... který ovšem využít nechtějí. "Noví" se potřebují rozkoukat, vidět, 
jak to ve skupině chodí. .. 

Zadání Knihy života 
Účastníci jsou požádáni, aby si představili svi'tj život jako knihu. Oni jsou 

jejími autory a mají tu moc vyprávět svůj příběh tak, jak sami chtějí. Následující 
témata/ otázky mohou být vodítkem pro vyprávění jejich příběhu - základními 
body pro děj příběhu nebo určitou inspirací. Mohou a nemusejí ji využít. 

Každý příběh má název, ve kterém je ve zkratce obsaženo, o čem příběh 
pojednává - hlavní téma. Jaký název by mohl mít váš příběh? 

V jakém žánru je váš příběh napsán? (Nemusí se jednat o čistý žánr, je 
možné, že jej nelze určit, a je třeba zkombinovat žánrů více ... ) 

Kdo je hlavním hrdinou vašeho příběhu? (Můžete to být vy sami, ale 
můžete dát hlavní postavě i jiné jméno, které by ji například lépe 
vystihovalo ... ). Pokuste se jej v krátkosti charakterizovat- co je pro něj typické? 
Jaké jsou jeho přednosti? A jaké nedostatky? 

Jako má každý příběh hrdinu, má i svého anti-hrdinu -"padoucha". Je 
jím ten, kdo stojí proti hlavnímu hrdinovi, kdo mu komplikuje život, kdo s ním 
bojuje a tak podobně. Pokuste se jej pojmenovat. 

Většina příběhů bývá obvykle členěna do kapitol. Rozdělte i vy nyní svůj 
příběh do tří až sedmi kapitol, každou z nich pojmenujte, a jednou, dvěma 
větami popište její děj. 

V určitém bodě nastává v ději zásadní obrat - bod zlomu. Pod vlivem 
událostí (nejen těch vnějších, ale i vnitřních) se s hrdinou stane zásadní změna; 
jakoby se v tu chvíli stal někým jiným. Popište dvěma, třemi větami tento 
okamžik ve svém příběhu. 

Zkuste si nyní představit, kam se bude váš příběh odvíjet dál - jaká 
budoucnost čeká hlavního hrdinu? 

V pohádkách často vystupují sudičky - předpovídají osud a dávají 
hrdinovi do vínku určité dary, ale i úkoly a nebezpečí, která ho na cestě 
životem potkají. Když se podíváte zpět na příběh, který jste napsali, co dostal 
váš hrdina do kolébky? Jaký dar? Jaké hlavní nebezpečí - překážku, která se mu 
postaví do cesty a bude ji muset zdolat? A jaký úkol má ve svém životě 
vykonat? 

Na závěr vytvořte obálku pro svoji knihu (s použitím připravených 
výtvarných materiálů). Stejně jako obálky jiných knih, i tato chce nalákat toho, 
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kdo knihu uvidí, chce ho zaujmout, aby se do ní podíval víc. Je nutné uvést jen 
název a autora - zbytek záleží na vaší fantazii. 

Následuje vytvoření knihovny skupiny - seřazení knih podle toho, jak by 
(soudě podle obálek) k sobě žánrově nebo tématicky mohly patřit. 

Průběh techniky a reflexe účastníků 
Druhá technika - Kniha života - se zdála být pro členy skupiny náročnější; 
metafora "knihy života" byla sice pochopitelná, ale jakoby příliš široká; 
vyžadovala poměrně dlouhý úvod a detailní objasnění instrukcí. I poté skupina 
dlouho přemýšlela. Poměrně dlouhé období (5-lOminut) bylo věnováno 
vymýšlení názvu knihy. Další části techniky pak již byly snazší - především 

hledání hrdiny a antihrdiny, a rozdělení knihy do kapitol (zde se ukázala dobrá 
návaznost na předešlou techniku životních křivek - jakoby terén byl 
připravený předem a kapitoly knihy odpovídaly nejvýraznějším vzestupům a 
propadům křivky). Problematické bylo opět definování úkolů od sudiček -
většina účastníků skupiny jej vnímala jako příliš abstraktní, "musel by to 
pojmenovat někdo jiný, kdo je zná, oni sami nemůžou ... možná se to dozvědí až 
na konci - a tam zatím nejsou". 

Časová dotace na tuto techniku se ukázala jako mírně podhodnocená 
(přesahovala plánovanou dobu cca o 10 minut). Pro jednoho člena (M, který byl 
ve skupině nejkratší dobu) byla technika těžko uchopitelná, ale s instrukcemi si 
poradil po svém a velmi tvořivě - nakreslil "životní komiks" Qednotlivá hesla 
k osnově techniky, doplněná obrázky). Po ukončení techniky všichni položili 
"knihy" spontánně před sebe. 

Následuje "vystavení knih do knihovny" (nejprve "knihy" leží 
neuspořádaně, každá zvlášť, postupně se vytvářejí "oddíly" v knihovně- podle 
názvů; obrázků na obálkách ... více intuitivně než logicky) a poměrně živá 
diskuse- zájem o to, co je uvnitř knih Osou vidět jen obálky, autor sám musí 
dovolit čtenářům, aby si jeho knihu mohli přečíst - oklikou téma otevírání se 
před druhými). Zajímavé uskupení - členové skupiny, obvykle ve stabilní 
koalici stáli v protikladných "žánrových skupinách", a naopak vyřazené člence 
se podařilo najít podobnosti s těmi, ke kterým popisovala nejvzdálenější vztah -
"se kterými neměla vůbec nic společného, neumí se tak dobře prosadit jako oni 
a obdivuje je". Významný zážitek z toho, že může patřit do stejné skupiny 
právě s nimi (a celkově dobrý pocit z toho, že může někam patřit- to byl vždy 
hlavní problém, "připadala si ve srovnání s ostatními divná a proto z kolektivu 
vždycky vypadávala"). 

Poté proběhla prezentace těch částí "knih života", o které se účastníci 
chtějí podělit se skupinou {blíže se k nim vrátíme v následující části) , a na závěr 
skupiny hodnocení techniky - dojmů, uvědomění: 

"Když jsem kreslil tu osu, byl jsem z toho docela dost špatnej - vidět 
všechny ty svoje průšvihy ... ale u tý knížky jsem byl vysloveně šťastnej, bavilo 
mě o ní přemejšlet, hrát si se slovama ... bejt režisérem svýho osudu." 
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"Taky jsem si říkala, jak by se to celý dalo přepsat ... nebo aspoň ta první 
kapitola - 'sem si vzpomněla jak jsem byla malá a jedinej, kdo si se mnou hrál, 
byl náš vlčák ( ... )a nějak na to pořád musím myslet ... " 

"Ta knížka o mě, ten scénář ... to bylo hodně hustý ... hlavně ten prolog
sice jsem ho nezažil, znám ho jenom z vyprávěni, ale stejně ... taky mi přišlo, že 
je tam dost málo postav ... a který jsem vynechal a který zas ne ... čekal bych, že 
jich tam bude víc( ... ) Ale k čemu je knížka, kterou nikdo nečte ... nebo film, na 
kterej se nikdo nedívá .. ?" 
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10. METODOLOGIE 

10.1. Kvalitativní výzkum 
Cílem výzkumu je zmapování způsobů, jakými se narativní přístup 

promítá (nebo může promítat) do psychoterapeutické práce, a porozumět tomu, 
v čem by mohl být jeho přínos a kvality ve srovnání s jinými terapeutickými 
postupy. Jde především o otevření nových možností, jimiž lze pojímat narativní 
přístup - vykročit ze schématické představy o konstruktivisticky pojaté 
narativní terapii. Vzhledem k takto definovaným výzkumným otázkám a cílům 
se zdá být nejvhodnější dále postupovat v rámci kvalitativní metodologie. 

Kvalitativní výzkum zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo 
individuálních lidských problémů, a jeho podstatou je vytvoření komplexního, 
holistického obrazu zkoumaného problému (Hendl 1997). Důraz je zejména 
kladen na porozumění specifickému způsobu interpretace zkušenosti daného 
člověka a jevů jeho sociálního světa. 

C.flP- kvalitativního výzkumu pak můžeme vnímat v odkrývání význan1u 
v pozadí sdělovaných informací, vytváření nových hypotéz a nového 
porozumění (Disman 1993). Kvalitativní výzkum se sice koncentruje na 
deskripci jevů, zároveň se ale nezříká jejich vysvětlení. Hendl (1997) tyto dva 
pojmy objasňuje následovně: "Porozumění je rekonstrukce toho, jak někdo 
druhý propojuje skutečnosti pomocí jím uznávaných zákonitostí, aby vyřešil 
svůj problém" (s.13). Vysvětlení potom znamená "propojení událostí pomocí 
námi uznávaných zákonitostí"(s.13)- teoretických konceptů výzkumníka. 

K zásadám kvalitativního výzkumu patří (Hendl1997) : 
otevřenost vůči zkoumaným osobám, jejich vnímání situace a použitých 
metod 
zahrnutí subjektivity výzkumníka (v kontrastu k "nezávislému 
pozorovateli" kvantitativních metod), specifického kontextu, který do 
situace vnáší - svých očekávání, dialogického vztahu k respondentům, 
empatie, ale též možností zkreslení získaných dat 
procesuálnost a reflexivita výzkumu - možnosti změn "za běhu", 
flexibilního reagování na vzniklou situaci 
idiografické zaměření - význam jednotlivého případu je nadřazen 
zobecňujícímu přístupu 

problematizování determinovanosti - otázka stanovení jednoznačných 
zákonitostí ve vědách o člověku; zákonitosti a pravidla jsou v této oblasti 
velmi proměnlivé v čase a podléhají opakovanému vyjednávání 
v daných sociálních kontextech 
iterativní heuristika - etapy identifikace problému, formulace výzkumné 
otázky, přípravy výzkumu, sběru dat a jejich vyhodnocování se 
vzájemně prostupují. 

K výhodám kvalitativního přístupu patří komplexita - širší porozumění 
danému problému bez předem stanovených omezujících kritérií. Takto pojatý 
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výzkum je citlivější k jedinečnosti a situačnímu kontextu. Za výhodu lze 
považovat i přiměřenější chápání pozice výzkumníka. Objektivisticky pojatá 
"nezávislost", stejně jako pojetí vědy jako popisu reality, je z hlediska 
soudobého chápání vědy jako sociálního fenoménu (a tudíž sociálně 

konstruovaného a konsensuálního) důvěryhodnější. 

10.2. Pozice výzkumníka v kontextu situace 
V kvalitativním výzkumu je pozice výzkumníka definována méně 

mocensky, než bývá obvyklé u výzkumu kvantitativního, více reflektuje 
sociální kontext situace a individuálně prožívaný význam. Právě toto cílené 
zaměření na kontext a reflexe pozice výzkumníka pak přináší lepší kontrolu 
nad získanými výsledky a snížení rizika manipulace (Štech 1999). To, co by 
jinak mohlo působit na výzkumnou situaci rušivč, se stává její součástí. 

Výzkumník používá sám sebe coby nástroj modelování situace a kreativně ji 
spoluvytváří s účastníky výzkumu. Ponechává tím jednotlivým účastníkům 
jejich specifika a individuální odlišnosti, a dává dostatek prostoru k tomu, aby 
tyto své kvality mohli projevit. Čermák (2002) tuto skutečnost popisuje jako 
sdílení zkušeností a prožitků mezi účastníky výzkumu (tedy včetně 

výzkumníka) a participativně dialogickou interpretaci, jež je vytvářena pomocí 
zpětné vazby v dialogu. Výzkumník se tím samozřejmě nevzdává své 
odpovědnosti - a tedy určité moci a kontroly nad situací, neboť ta zaručuje 
etické provedení výzkumu. 

10.3. Výzkumný plán 
Výzkum v psychoterapii má svá specifika i v tom, do jaké míry je možné 

aktivně určovat a modifikovat výzkumnou situaci. Fungování psycho
terapeutické skupiny má svá pravidla, respektující především práva a potřeby 
klientů. Použité přístupy je proto nutné těmto pravidlům podřídit a při 
konstruování designu výzkumu se pohybovat v jejich rámci. Narušení těchto 
pravidel je nejen v rozporu s etikou, ale také mění celý rámec skupiny, a je tedy 
možné, že vzniklá situace bude mít se skupinovou psychoterapií málo 
společného. 

Zejména proto se hlavním zdrojem údajů o postupech a technikách 
narativních terapeutů staly písemné záznamy z průběhu psychoterapeutických 
setkání. Nejde přirozeně o doslovný přepis terapeutických hodin, ale o kritické 
zpracování informací pohledem psychoterapeuta. Reflektuje teoretický rámec 
použitých metod, jejich konstrukci, aplikaci ve skupině, stejně jako očekávaný 
efekt. 

Skupinovou formu psychoterapie pak volím v tomto výzkumu 
především proto, že nabízí větší potenciál pro uplatnění všech složek narativity 
- intraindividuální (strukturování zkušenosti na úrovni primární narace -
osobních významů), interindividuální (problém narativní identity a 
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sebeprezentace v sociálnim prostředí) a kulturní (sdílení a udržování 
kolektivního vědění- velké kulturní narace). 

10.4. Výběr skupin 
Výběr právě těchto skupiny se řídil zejména požadavkem ilustrativnosti 

dané práce pro určitý typ narativního přístupu. Různá teoretická východiska a 
různé formy narativně koncipované terapeutické práce tak pokrývají větší 
rozsah dané problematiky. 

V prvních dvou příkladech jde o převzaté, již publikované studie. Jejich 
teoretický rámec vychází přímo z narativního přístupu, a to buď přímo -
v konstruktivistické narativní terapii, nebo v rámci jiného terapeutického směru 
- tady narativního přístupu v gestalt terapii. 

Dostupnost i množství podobných prací jsou však velmi omezeny, a tak 
nebylo možné zajistit shodu v charakteristikách srovnávaných skupin. Liší se 
liší svým zaměřením (terapie obětí sex.násilí, výcviková skupina), počtem 
účastníků, vzděláním terapeutů (konstruktivistická narativní psychoterapie, 
gestalt terapie), a rovněž širším kulturnítn kontextem (Nový Zéland, Rusko). 
Také rozsah a způsob zpracování informací o jejich průběhu je různý. Na 
druhé straně i tato rozdílnost formátu a zaměření jednotlivých skupin má též 
svou vypovídací hodnotu. 

Tuto výchozí situaci je však rozhodně třeba mít na paměti a reflektovat ji 
při vyhodnocování výsledků výzkumu. Dotýká se přitom zejména vyvozování 
závěrů o jejich zobecnitelnosti. I-llavní cíl mapujícího výzkumu ovšem nijak 
výrazně nezpochybňuje. 

Při zpracovávání údajů získaných ze zápisu těchto dvou skupin se 
zaměříme na teoretické zázemí, z něhož autoři vycházejí - jejich uchopení 
narativního přístupu, použité metody a terapeutický záměr. Následné 
hodnocení se vztahuje k položeným výzkumným otázkám. 

Při uvažování o třetí, srovnávací skupině k narativním přístupům jsem 
vycházela z toho, že setting (formální uspořádání, struktura) této skupiny by 
měl pokud možno doplňovat narativní spektrum o přesah do poněkud jiného 
rámce. A psychodynamický, integrativní terapeutický styl vedení skupiny se mi 
proto jevil jako optimální prostor pro začlenění narativních prvků. 

10.5. Volba metody 
Zvolila jsem postup, který bude co možná nejbližší běžnému fungování 

skupiny - tedy psychoterapeutickou techniku, metodu hojně užívanou a ve 
skupinové psychoterapii standardní. V obou těchto technikách se odrážejí 
určité prvky narativního přístupu, z mého úhlu pohledu nosné- a použitelné 
ve formě jednorázové techniky, podněcující sebevyjádření a vlastní tvořivou 
práci členů skupiny. 
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Pokládám rovněž za výhodné být přítomná administrování zvolené 
techniky ve skupině. Především proto, že je velmi obtížné pregnantně definovat 
instrukce pro takový postup - tedy včetně reakcí na (těžko předvídatelné) 
potenciální otázky účastníků skupiny. Přímo v dané situaci je možné korigovat 
průběh techniky, přizpůsobit časovou strukturu a reagovat na eventuální 
nejasnosti v zadání. Rovněž přímé pozorování reakcí účastníků skupiny a zápis 
reflexí k technice jsou velmi významnou složkou výzkumné práce. 

Z této konstelace tedy vzniká má pozice ve výzkumné situaci - pozice 
koterapeuta skupiny, na jejímž vedení spolupracuji od jejího vzniku. Takto 
postavený výzkum s sebou ovšem nese také nevýhody a rizika. V určité 
perspektivě se může jako nevýhoda jevit přílišná zatíženost výzkumníka 
dosavadním děním ve skupině - a tedy nižší citlivost v tom, co použitá technika 
přináší do terapeutického procesu nového. Roli zde sehrávají i očekávání, která 
jsou s výsledky výzkumu spojená. Tato nevýhoda může být do jisté míry 
kompenzována sebereflexí a introspekcí motivů a možných prekoncepcí (což by 
přirozeně mělo patřit do profesní výbavy terapeuta). Dalším korektivem je 
hodnocení nezaujatým náhledem druhého z terapeutů, vedoucího skupiny. Ten 
je sice seznámen s technikou výzkumu, ovšem nikoli s jejím cílem. Po dobu 
administrování obou technik je také vedoucí skupiny méně aktivní. 

Naopak výhodou je, že výzkumná situace s sebou nepřináší žádnou 
specifickou zátěž pro členy skupiny. Nevzniká tenze z nové situace nebo 
z přítomnosti hosta na skupině; je zachováno maximální bezpečí a komfort pro 
sebevyjádření. Rovněž je možné průběh techniky korigovat podle aktuálních 
potřeb účastníků (doplnit instrukce, reagovat na otázky, nejasnosti v 7.adání). 

10.6. Zdroje dat a jejich vyhodnocení 
Hlavním zdrojem dat bude zápis ze setkání skupiny, a to z toho důvodu, 

že nejméně narušuje přirozený průběh psychoterapeutické skupiny (na rozdíl 
od jiných záznamových médií - audio nebo video nosičů). Nejedná se doslovné 
zaznamenání všeho, o čem účastníci skupiny mluvili, ale jsou zachycena hlavní 
témata - okruhy a jen výjimečně i přímé citace. 

Druhým zdrojem dat jsou výsledky práce ve skupině - zpracování 
životních křivek a "knih života". 

První technika nebude přímo vyhodnocována- představuje spíše jakýsi 
předstupeň techniky následující, je materiálem pro srovnání i otevřením tématu 
životního příběhu ve skupině. Výsledkem druhé techniky budou písemné 
záznamy, zpracované podle daných instrukcí - osnovy pro životní příběh. 
Práce na technice má i výtvarnou složku, která je v tomto ohledu spíše 
doplňková. 

Zpracování takto získaných dat (stejně jako u předchozích dvou skupin) 
zahrnuje uspořádání ústních reflexí účastníků skupiny (k technice a osobnímu 
procesu) a jejich písemných záznamů do tematických celků v souladu 
s osnovou narativní techniky "Knihy života". Budeme sledovat opakující se 
celky, které se v záznamech objevují, a mají vypovídací hodnotu o daném 

95 



7.ÁKT.ADNT VYCHODISKA A PRINCIPY NARATIVNí PSY CHOl .OfHR V KON'J'RXTU PSYHOTERAPElmCTm PR.AXR 

klientovi. Takto získaný materiál bude hodnocen terapeuty podle vyse 
stanovených výzkumných otázek - kritérií přínosu pro další terapeutickou 
práci: nové informace o klientovi a nová uvědomění - hodnocení pro možný 
posun klienta v jeho sebepojetí nebo rozšíření náhledu - pochopení svých 
obtíží. 

96 



ZÁKLADNt VY CH O DISKA A PRINCIPY NARATIVNt PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

11. MODELY NARATIVNÍHO PŘÍSTUPU V PSYCHOTERAPEUTICKÉ 
PRÁCI SE SKUPINOU- DISKUSE A ZHODNOCENÍ 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části, nepanuje v současné době 
jednota v názoru na to, co můžeme považovat za narativní přístup 

v psychoterapii. Vraťme se ke třem modelům terapeutické práce se skupinou, 
které z narativního přístupu vychází, tak jak byly uvedeny výše: 

I. Narativní psychoterapie, vycházející z postupů konstruktivistické 
narativní psychoterapie (Epston, White, 1990); tuto skupinu reprezentuje 
přistup McPhie a Chaffeyho (1998)- narativní skupinová terapie mladých žen, 
které zažily sexuální útok (nebo sexuální zneužívání) 

II. Narativní přistup v jiných psychoterapeutických směrech, v tomto 
případě v gestalt-terapeutické skupině zaměřené na práci s pohádkou (Petrová 
2003, 2005) 

III. Psychodynamicky orientovaná skupina (vedená eklekticky), 
přijímající narativní přistup jako jednu z možných metod zvyšování vědomi -
schopnosti sebereflexe klienta v psychoterapeutickém procesu, a zároveň jako 
expresivní techniku pro otevření nových témat ve skupinové práci. 

11.1. Konstruktivistická narativní psychoterapie 
Skupinová terapie mladých žen, které zažily sexuální zneužívání a znásilnění 
(McPhie, Chaffey 1998) 

McPhie a Chaffey jsou žáci Whiteova Institutu a svůj přistup odvozují 
z jeho pojetí narativní terapie. Velmi zřetelně proto v tématech a struktuře 
setkání skupiny rozeznáváme hlavní témata narativní terapie, a stejně tak i 
posloupnost jednotlivých fázi v procesu změny. (White 1990, 2001). 

Metafora cesty, základní osa programu této skupiny, bývá nejčastější 
metaforou životního příběhu. V psychologickém kontextu ji detailněji zpracoval 
především McAdams (1985, 1993, 1995). Zajímavá je také souvislost této 
metafory s již zmíněnou Elsbreeho typologii osnov (McAdams 1985). Hrdina se 
v ní vydává hledat novou identitu, nový domov; hledá lepší budoucnost a 
prchá před nepřiznivou minulosti. Tato cesta musí být také naplněná novými 
objevy a překvapením. A možná se stejným odkazem k Elsbreemu nahrazuje u 
těchto žen metafora/ osnova cesty dřívější metaforu snášení utrpení - trpělivost 
"oběti" byla transformována odvahou k osvobození v novém příběhu. 

Strukturování zkušenosti 
- osnova příběhu 

Ještě před začátkem skupiny sestavili autoři seznam nosných témat, se 
kterými se opakovaně setkávali ve vyprávěních napadených žen při 
individuálních konzultacích (nejčastěji narušení bezpečí, sebeobviňování, 
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sebezpochybňování, ošklivosti vůči sobě a strachu). Následné zpětné vazby 
klientek se shodovaly ve významu, který přikládaly tomu, že předem vědí, o 
jakých tématech se na skupině bude mluvit. Výrazně to snižovalo jejich úzkost. 
Již samotný vstup do skupiny byl pro mnohé zátěží, a pokud by se k tomu 
přidala i nejistota, zda budou vůbec nějaká témata k rozhovoru (a pokud ano, 
tak jaká), byla by to pro mnohé příliš velká zkouška důvěry. Proto se terapeuti 
rozhodli (plně v souladu s konstruktivistickou narativní osnovou) přesně 

strukturovat každé setkání a na jeho začátku skupinu detailně seznámit s jeho 
obsahem, popřípadě jej prodiskutovat. 

Navržená témata a stejně tak i otázky měly sloužit k usnadnění začátku 
skupiny, strukturovat její průběh a současně zachovat flexibilitu -nesvazovat 
přirozený konverzační styl skupiny. K tomu přispívalo i občasné zastavení nad 
programem skupiny - a uvažování o tom, co bylo pro jeho účastnice přínosné, a 
co v něm naopak chybělo, nebo mělo být jinak. Zpočátku tak členky přinášely 
některá další témata, ale postupně se ukazovalo, že tato témata jsou spíše 
námětem pro budoucí skupinu - a bude výhodnější zůstat u témat 
plánovaných. 

Ve svých reflexích ke skupině vyzdvihují terapeuti význam 
transparentnosti své pozice. Velkou pozornost věnují vysvětlování účelu svých 
otázek a odkrývání terapeutického působení jednotlivých technik. Podobný 
smysl měly i zpětné vazby- nejen po skupině, ale po každé její části- byly pro 
terapeuty způsobem, jak navodit maximální důvěru a respekt ve skupině. Pro 
terapeuty byla tato transparentnost také spojená se svobodou vztahování se ke 
skupině tak, jak to chtěli - bez omezujících představ o tom, jak by měl vypadat 
"profesionální - expertní způsob". 

Uvedený postoj terapeutťt názorně ilustruje významnou součást 
narativních terapií zvýšenou ostražitost vůči projevům moci 
privilegovaného vědění, vyhrazeného jen terapeutům. Takové vědění by (podle 
názoru narativních terapeutů - v poněkud extrémní podobě) dostalo účastnice 
skupiny do podobné polohy jako v případě zneužívání. Kontrolu nad nimi 
přebírá někdo, kdo ví o problému víc než ony samy a proto se tyto ženy musí 
podrobit jeho moci. Sdílené vědění terapeutů a účastnic skupiny naopak 
posiluje vlastní kompetence těchto žen - jejich moc nakládat se svým 
problémem. Každé téma je vyjednáváno - je třeba explicitního souhlasu členek 
skupiny k tomu, aby bylo možné s danou technikou dále pracovat. 

- metafora životní cesty a kontinuita životního příběhu 
Na počátku se ukázalo účinné nabídnout účastnicím určité metafory 

nebo myšlenky. Právě metaforu cesty užívaly ženy velmi často- vyšla z jejich 
slovníku, nikoli slovníku terapeutů. Ke zdůraznění významu této metafory pak 
sloužily další atributy - tak vznikl leták, nápad s mapou pokladů by mohl 
podněcovat zvědavost a nabídnout skupině myšlenku, že se může vydat ke 
skrytým cennostem. 
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Pro terapeuty byla tato metafora podnětná při hledání životních témat 
jednotlivých účastnic - nikdy se nejednalo o uhlazený, přímočarý postup. Často 
v sobě zahrnoval cesty vpřed a opětovné návraty. Mnoho žen v souvislosti se 
svými životy hovořilo o tom, že budou navždy poznamenané tím, co se stalo. 
Leták měl dávat viditelně najevo naději v rozvíjení nových možností. 

- diachronicita a pocit koherence self 
Znásilnění, zneužívání (a rovněž jiné traumatické zážitky) významným 

způsobem zasahují do struktury narativizování zkušenosti. Práce s časovým 
prožíváním - s minulými událostmi a obnovení pocitu životní kontinuity a 
koherence self tak jsou nezbytnou složkou psychoterapie obětí těchto činů. 

Jedním ze zásadních rysů traumatické zkušenosti je uváznutí v minulosti 
- zážitky se stále vracejí a příběh nemůže pokračovat. Chybějí mechanismy, 
které by dokázaly začlenit tuto zkušenost do stávající životní osnovy. Leckdy se 
k tomu pojí i nemožnost (a druhotně i neschopnost) narativizovat traumatickou 
událost. (I proto se tato událost stále vrací, jako nedokončený, fragmentovaný 
příběh, jemuž chybí završení.) 

Převyprávění z různých perspektiv je příležitostí propracovat a dokončit 
jeden příběh, aby mohl začít nový. Každé z uvedených témat představuje jeden 
aspekt života, do něhož "příběh znásilnění/ zneužívání" zasahuje - a pokaždé 
znovu se terapeuti ptají "jak jinak by mohl znít tento příběh?". 

Každé téma je částí cesty - metafory, která udržuje kontinuitu 
terapeutické práce, analogicky hlavní osnově vyprávění, jež určuje charakter 
dílčích epizod. Znovu se zde také ukazuje význam pevné struktury, která tvoří 
každé setkání této skupiny- a potažmo každý "dobrý příběh". 

Sociální aspekty narativu 
- Narativní identita 

Sexuální zneužívání, stejně jako znásilnění, ovlivňují zásadním 
způsobem nejen narativizování zkušenosti, ale i narativní identitu, kterou si o 
sobě ženy vytvářejí. Do tohoto narativu patří sebeobviňování, devalvace svých 
kvalit, vina, i pocity strachu a bezmoci. 

Terapeuti ovšem přinášejí myšlenku,. že příběhy, které o sobě ženy 
vypráví, jsou vytvořeny v určitém kontextu. Proto lidé, kteří zažívají vůči sobě 
negativní pocity (nenávist, vinu, sebezpochybňování) jsou rovněž vtaženi do 
tohoto příběhu určitými lidmi a životními okolnostmi. Intrapsychický rozměr 
problému je tak posunut do vztahové - interpersonální oblasti. Patří sem oblast 
nejbližších rodinných vztahů, ale i předsudky a sociální schémata ve vztahu ke 
znásilněným ženám (odsuzování, obviňování, stigmatizace ... atp.). 

Tato fáze zahrnuje "mapování vlivu problému na život ženy" (Epston, 
White 1990). Terapeuti cílenými otázkami podporují schopnost žen rozpoznat 
tyto předsudky - a především odhalit jejich mocenský a kontrolní podtext, 
který zneužívané a znásilněné ženy udržuje v bezmoci, izolaci a 
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sebeobviňováni. Tedy případě, že uvedené výroky přijímají za "pravdu" a 
identifikují se s nimi. Toto uvědomění (společně se sociální podporou, kterou 
jim skupina poskytuje) posiluje jejich vlastní kompetenci a schopnost odolávat 
těmto tlakům- a začít s vytvářením nové narativní identity. 

Například "Kniha triků, lží a keců" je expresivní metaforou, popisující 
zhoubný vliv sociálních prekonceptů na sebepojetí ženy, a zároveň dobrý 
způsob, jak je možné nahlédnout problematickou validitu těchto tvrze1ú -
odhaluje jejich iracionálnost a účelovost. 

Podobně u tématu "tajemství" - způsobu izolováni určitých zkušeností; 
jistá oblast cítění/ vnímáni je vyřazena z konverzace - zbavena možnosti být 
narativizovaná a tudíž sdílená. Následně upadá do fragmentární, nedokončené 
formy, která se vytrvalým opakováním (flashbacky detailních vjemů nebo 
určitých sekvencí traumatické události) dožaduje pevnější struktury a začlenění 
do celku životní zkušenosti. Druhotným jevem je pak může být i určitá sociální 
izolace - ztráta schopnosti důvěřovat - svěřit se. V této souvislosti mluví White 
(Epston, White 1990) o kontextualizaci- zařazení osobní zkušenosti do širšího 
rámce sociálních vazeb 

Druhým krokem (bez něhož by změna nebyla možná) je nalezení 
podpůrných a sebepodpůrných zdrojů pro tuto identitu, kam patří především 
dosud opomíjené, okrajové interpretace důležitých životních událostí a události 
výjimečné- odporující dominantnímu narativu. Mluvíme o historizaci výjimek 
- postupnému skládání epizod, odporujících dominantnímu narativu do 
konzistentní příběhové struktury. Uvedená skupinová témata zahrnují (podle 
zkušeností autorů) všechny problematické oblasti života a prožíváni žen, které 
se staly obětí znásilnění nebo zneužíváni. Podaří-li se najít výjimky v těchto 
oblastech, je dán dobrý základ pro nový self-narativ ("Kniha naděje" a příběh 
naděje). 

Hlavní terapeutická metoda 
- Externalizace 

Samotná metafora životní cesty, na ní se ženy potkávají s různými 
nástrahami, které jim problém (zkušenost se znásilněním nebo sexuálním 
zneužitím) v jejich životě klade, nastavuje podmínky a pravidla konverzace. 
Problém je externalizován (zvnějšněn) a nahlížen jako svým způsobem 
nezávislý fenomén, který ovšem nechtěně modeluje životy těchto žen. Proces 
externalizace je zaměřen na obnovení kontroly nad tím, jak vyprávět svůj 
příběh. 

Hlavním prostředkem jsou metafory v duchu základní metafory cesty 
("les klamů", "banditi viny", "tekuté písky nenávisti k sobě", atp.)- obrazné 
vyjádření jednotlivých aspektů prožíváni nebo narušených vztahů k sobě a 
ostatním lidem. Metafory mohou být novým jazykem pro uchopení zážitků a 
zkušeností. Zároveň oslovují tvořivé, autorské části osobnosti klientek. Jsou 
rovněž jazykem emocí, které jsou jinak těžko uchopitelné a sdělitelné. 
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Žena pak zaujímá roli pozorovatele vlastního problému, která jí umožní 
lépe problém popsat a uchopit. Odstup, který takový způsob narativizace 
vytváří, je možností začít přemýšlet o svém životě jinak - bez sebedevalvujídch 
nebo 7.nejišťujících konotací, mluvit o traumatu, aniž by jím byly 7.asa7.eny. 

Externalizace a metafory přitom nemohou být jediným mo7.ným 
způsobem, jak daným problémům rozumět. Spíše měly pomoci odstartovat a 
rozvíjet vlastní porozumění těchto žen. Hlavním cílem byla separace od 
problému, který tyto ženy do skupiny přivedl- a metafory, různé analogie a 
způsoby cxlcrnalizacc jsou jen nástrojem, klcrý má usnad1ůt podtopcrú a další 
vývoj. Navržené instrukce se v průběhu času stále více přizpůsobovaly 

aktuálním potřebám skupiny. Pokaždé na začátku skupiny probíhalo hledání 
nejlepší možné formulace k vystižení toho, jak členky skupiny prožívají a 
nahlížejí svůj problém - svůj zážitek. Prvotni nabízená metafora se tak 
postupně rozvíjela do různých variant pojmenování a metafor. 

Narativní techniky 
-literární prostředky, vnitřní dialog, reflektující tým 

Významnou roli v terapeutickém procesu sehrály i podpůrné literární 
prostředky. Seznamy, písemné odpovědi na otázky, sestavování knih - příběhů 

a psaní dopisu jsou efektivními pomůckami rozvíjející tvořivost, umožňující 
pocitovou expresi. Pro skupinu představovaly především cestu k bližšímu 
kontaktu, zážitkovému propojení, vzájemnému oceňování a respektu Gež 
terapeuti považují za nejúčinnější prvek v práci skupiny). 

Písemná forma vyjádření, vytvářející svým způsobem předstupeň pro 
přímé sdělení, umožňuje ženám bezpečné vztahování ke svým zážitkům. Může 
být nejprve posluchačkou sama sobě (svým zvitřněným čtenářem) a poté se 
otevřít i ostatním členkám skupiny - nejprve ve dvojicích a malých skupinkách, 
a postupně v celé skupině. 

K použitým narativním technikám patří též "imaginární dialogy" -
s těmi, kteří posilují působení problému (a je třeba se jim ubránit) a s těmi, kteří 
mohou podpořit novou identitu/ nový příběh. A právě ty je třeba zaujmout -
najít strategii, jak je vtáhnout do tohoto nového příběhu - každý příběh totiž 
potřebuje své posluchače. Podobnou úlohu sehrává i reflektující tým při 
prezentaci životního příběhu účastnice (v průběhu 9. a 10. - víkendového 
setkání skupiny). 

Právě sociální validizace nového sebepojetí - nového příběhu 
představuje významný terapeutický moment. Nastupuje ovšem až tehdy, kdy 
je nově vytvořená narativní struktura dostatečně pevná, aby tuto zpětnou 
vazbu dokázala unést (Přímá interakce mezi účastnicemi probíhá de facto až na 
posledních skupinách - práce s terapeutem před skupinou i reflektující tým 
jsou předstupněm přímého ocenění/ reflektování osobního procesu žen 
v prostředí skupiny.) 
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Hodnocení 
Chybí-li příběhu jasná a koherentní narativní struktura, nabízejí 

terapeuti tuto strukturu zvenčí. Právě v případě terapeutické práce 
s traumatickou zkušeností jde o velmi podstatný přínos. 

Je ovšem otázkou (u konstruktivistických a narativních terapií často 
nadnášenou) nakolik můžeme takto prezentované vedení skupiny pokládat za 
nedirektivní Gak o něm takto orientovaní terapeuti vždy prohlašují). Pevná 
strukhua (tématická i procesuální) bývá pro narativní přístup velmi typická 
(alespoň v jeho psané - teoretické formě). Epston (1990) i White (1990, 2001) 
jasně rozdělují psychoterapeutický proces do předem daného sledu dílčích fází 
s přesně stanovenými úkoly. Často je i v kazuistikách čitelné (a O'Hanlon (2001) 
o tom rovněž referuje), že metafory a slovník pro popis problémů (tedy hlavní 
"zbraně" narativ1ú psychoterapie) přinášejí sami terapeuti - a klienti jej 
přebírají. 

V tomto případě McPhie a Chaffey reflektují zdroje metafor - nenabízejí 
nové, ale vycházejí z metafor, které používají k vyjádření svého prožívání samy 
účastnice. A i v tom případě před každou technikou zjišťují, zda je právě tato 
metafora pro ženy přijatelná - tedy vystihuje jejich zkušenost a mohou s ní dále 
pracovat. 

Podobně Gak uvádějí) nakládali i s programem skupiny - zjišťovali, zda 
s ním skupina souhlasí. Na druhé straně ovšem referují i o tom, že pokud 
některá z účastnic přišla se svým tématem, zůstalo pouze u návrhu (a 
event.odkazu k dalšímu skupinovému projektu) - téma setkání a připravené 
techniky zůstaly nezměněné. To poněkud problematizuje proklamované 
spolupodílení účastnic na vedení skupiny. (Je rovněž otázkou, nakolik by do 
důsledků dovedené vyjednávání o obsahu každé skupiny plnilo terapeutický 
účel a zachovalo transparentní, pevnou strukturu skupinové práce, jednu 
z hlavních deviz tohoto přístupu.) 

Z uvedené struktury by se také mohlo zdát, že terapeuti věnovali malou 
pozornost prožívání a tělesnému vnímání zúčastněných žen. Témata se obracejí 
většinou k racionální rovině (postoje, myšlenky, hodnocení) a přesto (podle 
vyjádření terapeutů) pro všechny ženy znamenala účast na skupině 
významnou úlevu. Významnou roli v tomto procesu mohlo sehrát neverbální -
výtvarné vyjádření k jednotlivým tématům (v textu poměrně málo 
reflektované). Zde je ilustrováno, nakolik je narativní přístup spojen se 
sebevyjádřením- a to nejen verbálními (narativními, "literárními") prostředky, 
ale i neverbálními technikami. Cokoli tuto expresi podporuje, je vítáno. (Což je 
svým způsobem odpověď na často vznášenou kritiku vůči konstruktivistickým 
směrům obecně.) 

Poněkud stranou zůstává kulturní rovina příběhu. Terapeuti pracují 
výhradně s životním příběhem žen - nepoužívají kulturní narativy jako 
podpůrné prostředky v sebevyjádření nebo hledání inspirací a opory při 
vytváření nových osnov. Vycházejí z jedné narace - metafory životní cesty, 
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která pevně urcuje rámec vyprávění účastnic této skupiny (s výhodami i 
nevýhodami, které s tím souvisejí). 

11.2. Narativní přístup v gestalt terapii 
Svůj přístup ke gestalt terapii označuje Petrová (2005) explicitně za 

narativní. Tedy nejen ve významu "práce s textem - vyprávěním", ale i 
s odvoláním na zákonitosti tohoto vyprávění, podle nichž se strukturuje a 
vytváří (a event. i mění) zkušenost: "V situaci protichůdných pocitů nebo 
kritické sih1aci se život člověka tříští do nespojitých fragmentů různých syžetů. 
Pohádkový příběh je svou podstatou uzpůsoben k tomu, aby do celků spojoval 
nespojitelné a slučoval neslučitelné (Petrová 2003)". UmožňujP. uchopit 
paradoxy Gimiž tak často emoce hovoří), vytvořit metaforu - pojmenovat, a 
tedy učinit pevnějšími, reálnějšími ty zkušenosti, které se zdály vydělené a 
nezakomponovatelné do životního příběhu. A s tím, co je reálné, je mnohem 
snazší vstupovat v kontakt - zaujmout k tomuto fenoménu určitý postoj nebo 
vztah. 

Text pohádky zároveň zobrazuje různé figury, které zaujímají svébytné 
místo v situaci kontaktu - a to podle pravidel subjektivního světa (podobně 
jako sny). Vztahováním k tomuto textu se i jeho posluchač dostává do kontaktu 
se svými rolemi ve světě - a tím, jak jsou prožívány. 

Zároveň si Petrová udržuje svoji pozici gestalt terapeutky - pohádky 
samy o sobě nejsou terapeutickou metodou, ale nástrojem, který používá 
v rámci své teoreticky zakotvené metody. "Narativita je matricí, v rámci níž se 
probouzejí a rozvfjejí asociace a emoce klienta. ( ... ) Terapeutická práce se 
orientuje na to, co se objeví ve chvíli kontaktu s těmito příběhy - prožíváním, 
tělesnými procesy, asociacemi, nedokončenými záležitostmi a projekcemi. 
V gestalt terapii je rovněž významný sám fakt textu jako celostního tvaru, 
nesoucího strukturu. Kontakt s tímto celostním gestaltem umožňuje sloučit 
různé elementy projekcí v jedinou kompozici. Bez interpretace tak dává prožít 
setkání se završeností - prožívání a kontaktního cyklu." (Petrova 2005, s.6) 

Strukturování zkušenosti 
- Osnova, kulturní narativ 

Proces v této skupině (stejně jako ve skupině předcházející) je veden 
podle osnovy zvoleného příběhu. Rozdíl je v tom, že zde si účastníci sami volí a 
dotvářejí tuto základní osnovu - příběh, v jehož ději se budou dále pohybovat. 
Sám výběr pohádky může být v lecčems signifikantní, ale možné interpretace 
v tomto směru zůstávají v pozadí. Daná pohádka jednoduše reprezentuje (a má 
naplnit) aktuální potřeby skupiny. 

Terapeutka ovšem striktně určuje oblast výběru - lidové pohádky 
s kouzelnými motivy. Jedná se o příběhy, odvozené z lidové tradice, jejichž 
syžety se po dlouho dobu nezměnily (vyprávění se ustálilo v určité formě, která 
zůstává konstantní). To je pro Petrovou zásadní kritérium pro posouzení 
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terapeutického potenciálu národních pohádek - "archaická zkušenost, pevně 
zakotvená v osnově vyprávění". Takový příběh je dostatečně univerzální aby 
mohl rezonovat s osobními projekcemi účastníků skupiny, a zároveň pevně 
strukturovaný, aby mohl přinést i transformační, katarzní účinek. 

Terapeutka opakovaně zdůrazňuje význam který tato pevná osnova má 
-její narušení znamená snížení energie procesu, nebo jeho úplné zastavení. Na 
hlubinné úrovni jsou totiž symbolické systémy obrazů pohádek prožívány 
vesměs přísně zorganizované. To, co na úrovni osobních projekcí vypadá 
vhodné pro experimentování a reorganizaci (rekombinování), je na hlubinné 
úrovni pevně spojeno vzájemnou závislostí tělesných, pohybových 
programů/ schémat. 

Pro tento fakt hovoří i to, že v určitých místech děje při práci s různými 
skupinami účastníků vznikaly stejné komplexy tělesného prožívání při 

identifikaci s obrazy, i stejné tendence v chápání smyslu a popisu těchto obrazů. 
Tělesná prožívání byla vesměs intenzivní a "napovídala" neoddělitelnému 
spojení prožitků se skupinovými obrazy. 

Na úrovni textu pohádky to znamená, že pokud vlk sní Červenou 
Karkulku, tak ji má sníst - bez zlosti nebo příkoří, a pokud nějak tuto situaci 
pozměníme, pak na sociální rovině to může být přijatelnější, ale na hlubinné 
úrovni destruktivní - bez energetického potenciálu k transformaci a katarzi. 
Tyto úvahy jsou významné zejména při používání volných, autorsky 
upravených pohádek v práci s dětmi. 

Sociální aspekty narativu 
- Narativní identita 

Při kolektivním představování postav pohádky deklaruje účastník 
skupiny svou novou identitu - a zároveň i svoje místo v příběhu, kvality a silné 
stránky - tedy to, v čem je tato postava jedinečná, nezastupitelná a čím může 
být ději příběhu prospěšná. V souvislosti s úvodní fází techniky - vybavení si 
"strašlivé, děsivé pohádky" je uvědomění svých kvalit posílením pozice 
účastníka a velmi významným, posilujícím momentem. 

V další fázi projektivní identifikace přicházejí ke slovu i hlubší úrovně 
prožívání a tělesných reakcí . 

Schopnost transformace - do nové identity v rámci kulturního narativu 
(národní pohádky) je zároveň i vnitřní transformací. Účastník skupiny opouští 
kontrolu nad průběhem příběhu, v němž vystupuje, ale podřizuje se vývoji 
příběhu. 

Hlavní terapeutická metoda 
- Práce s projekcemi 

Petrová (s odvoláním na filozofa Iljina) chápe pohádku jako "sen, který 
se zdá celému národu". A v souladu s tímto pojetím, postupuje na začátku 
podle gestalt terapeutické techniky experimentální práce se sny. Každý obraz 
pohádky vnímá ve smyslu projekce určitých osobnostních kvalit nebo motivů. 
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Petrová (2003) rozlišuje v tomto procesu tři vrstvy projekcí, které se 
pokouší zapojit do terapeutické práce s pohádkou: 

Zpočátku, jak by se dalo očekávat, se projevuji osobní projekce, takříkajíc 
povrchní vrstvy významu. Tedy to, co je právě teď aktuální, to, co se člověku 
děje v kontaktu se světem, to, co je schopen vnímat (rozpoznat - uvědomit si) 
jako svoji roli. Napřiklad - co podle mě znamená "stát se ptákem"? Možná 
zakusit, jaké to je být někým úplně jiným ... 

Následujicí úroveň můžeme nazvat úrovni kulturních motivů (témat) a 
scénářů, úroveň existenciálních významů. Napřiklad jaké asociace, obecně 
známé kulturní významy, se pojí s možnosti létat/ a neschopnosti létat. 

Existuje ovšem ještě další úroveň, verbálně těžko uchopitelná, ale 
rozpoznatelná v rovině emoci a tělesného prožíváni. Tato úroveň, vždy 
s určitým potenciálem energie, uvádí posluchače pohádky přímo do dění, 
kterému je možné rozumět bez dalšího vysvětlováni. Na této úrovni má každý 
obraz svou specifickou "energii" (psychická energie ve smyslu hlubinné 
psychologie), svůj úkol a své místo v celém systému obrazů (velmi podobné 
"funkci" v pojetí Proppa (1999)). Energie proniká dále povrchem slov a přináší 
vklad do života i osobních projekcí, spojených s tímto obrazem. 

Pochopitelně, že zdaleka ne všechny postavy a obrazy textu můžeme 
hledat na hlubinné úrovni. Některé se ztrácejí nebo transformují na 
povrchnějších úrovních osobních projekcí. To ostatně odlišuje národní pohádky 
(ty, které si zachovaly svoji formu) od autorských ("umělých") pohádek. 

Důraz v terapeutické práci se přesouvá z pátráni po konfliktních 
oblastech a oblastech narušeni (poruch) kontaktu (tedy z roviny osobních 
projekcí) do oblasti prožíváni plnohodnotného univerzálního procesu 
v symbolické formě, získáni zkušenosti prochází skrze strach a znovuzrozeni. 
Takovým obrazem, jako je například to, zda vlk sni Karkulku- je situací, která 
dává možnost projít transformací k novému začátku na nové úrovni. 

Autorka například popisuje zkušenost jedné účastnice. V obraze 
pohádky ("Pec") reflektovala rozpor osobních a symbolických významů na 
úrovni prožíváni : "Vím (cítím), JAK SKUTEČNĚ musím jednat, ale já s tím 
nesouhlasím, já si to nemyslím ... " Napřiklad obraz "lžička v jezeře" 
symbolizoval na úrovni osobních projekcí zážitek osamělosti, opuštěni a strach 
ze ztráty čehosi životně důležitého. Na hlubinné úrovni však přinášel téma 
ženského principu, skutečného kontaktu se světem a plného oddáni se. Tím se 
otevírá nové pole významů - hlubších zdrojů pro narativizováni osobní 
zkušenosti. Použiti tohoto efektivního systému může přinést odhlédnutí od 
intelektuálních interpretací a plnohodnotné přijeti všech způsobů prožíváni 
skutečnosti, přes něž vede systém obrazů kouzelné pohádky svého hlavního 
hrdinu. "A nejlepší způsob použiti pohádky - prostě slyšet a prožívat, jako 
v dětství." (Petrová 2003) 
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Narativní techniky 
-monolog/ dialog (dramatizace děje), soupis postav 

Hlavni použitou narativnť technikou je dramatizace děje - rozehráni 
monologu/ úialugu jeúuutlivýdt postav příběhu. Účastník zaujímá pro sebe 
neobvyklou narativní perspektivu, která může obohatit jeho vnímání sebe 
sama. Dialogická forma je také výhodnější pro zapojení zážitkové (emoční a 
tělesné) roviny zkušenosti. Probouzí přímou účast na aktuálním dění- působí 

podobně jako divadlo a jiné dramatické způsoby vyjádření (opět s odkazem 
k rituálům). Skupina je zároveň prvním publikem tohoto alternativního 
narativu, což jcštč umocňuje efekt. 

Komenláře z pozice vševědoucího a všcviuuudhu pozorovatele jsou 
redukovány na minimum (vlastně těmi jedinými jsou komP.ntáře Petrové ex 
post). A sám pi·edstavitel postavy ze své role nevyslupujl!, nereflektuje ji -
technika nedává možnost odstupu a popisu zvenčí - je důležitější postavou být 
než o tom "bytí v postavč" mluvit (Perls (199ó)). ProcP.s irlentifikace podporuje i 
vyjádření v ich-formě - opět jeden z opěrných bodů gestalt terapie. 

Petrová svými intervencemi aktivně stahuje skupinové dění od otázek a 
reflexí k samotnému ději pohádky - logice příběhu. Nabízí možné alternativní 
dějové linie - anticipace budoucích situací, které vyplývají z dosavadních 
událostí a charakterů postav. Působí jako dramaturg v práci s pohádkou - hlídá 
základní osnovu tak, aby účastníci skupiny mohli zůstat ponořeni v prožívání 
děje. 

K narativním technikám můžeme zařadit i vytváření soupisu postav, 
který předchází projektivní identifikaci. V tomto bodě se rozhoduje, které části 
příběhu vnímají účastníci skupiny jako významné, a které opomíjejí. 

Stejně jako dialogická forma podporuje prožívání (eventuálně 

"dramatickou úlevu" Prochaska a Norcross (1999)), písemná forma prohlubuje 
uvědomění - schopnost pojmenovat osobně významné prvky příběhu. 

Hodnocení 
Pohádkový děj nabízí maximálně otevřené pole pro interpretaci - tvořivé 

zacházení s významem příběhu na úrovni ideové i prožitkové. Skupinový 
charakter práce rovněž přináší možnost prezentovat svoji verzi příběhu a 
konfrontovat ji s výkladovými perspektivami ostatních členů. K tomu patří i 
zaujetí jiné narativní identity. Prostřednictvím projektivní identifikace se 
účastník skupiny stává postavou v pohádkovém příběhu, může ji prožít a 
obohatit tak svůj narativní repertoár o "jiný hlas". 

V gestalt terapii je proces projektivní identifikace zpravidla završen 
uvědoměním souvislostí (podobností a přesahů) v individuální životní 
zkušenosti - vztahových vzorců a kontaktních mechanismů. Petrová tento 
obvyklý postup nesleduje - ponechává účastníka pouze v projektivní poloze, 
neboť nepovažuje následnou reflexi za nezbytně důležitou. Příležitost odžít si
přehrát projekce svých vnitřních konfliktů a tenzí - z jiné identity než je ta 
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obvyklá a každodenní, je účinná sama o sobě, i bez následného uvědomění a 
reflexe. V Lom se významně odráží důvěra Pelrové ve významutvurnuu a 
katarzní funkci příběhu - samotná struktura - osnova děje určitým způsobem 
formuje a usměrňuje terapeutický proces, a proto není nutné do něj zasahovat 
zvenčí a přidávat další prvky. Petrová upozorňuje v této souvislosti na 
nebezpečí "svévolné dekonstrukceu pohádkových osnov. Tradiční vyprávění 
těchto příběhů ustálilo jejich děj v takové formě, které je osvědčená, vybroušená 
a změna této struktury může zásadním způsobem oslabit její účinek - a vzít lak 
energii terapeutickému procesu. 

Skupina Petrové byla specifická tím, že k jejím cílům nepatřilo přímo 
terapeutické působení - byla definovaná jako výuková, zážitková a osobní 
témata nebo problémy jednotlivých účastníků nepatřila do jejího programu. 
Práce probíhala pouze na úrovni obrazů a vhled nebyl spojen s osobní sociální 
zkušenosti. Navzdory tomu ovšem nepřímé propracovávání hlubinné úrovně 
obrazů, doprovázené negativními emocemi, způsobilo u členů skupiny 
reorganizaci jejich systému kontaktování se světem. Objevil se i výrazný dopad 
na průběh psychosomatických onemocnění některých účastníků. 

Oproti konstruktivistickému přístupu tak Petrová představuje opačnou 
cestu - obchází práci s individuální narativizovanou zkušenosti a nabízí 
pozvání na "neutrální půduu kulturních narativů. Aniž by "dekonstruovalau 
původní příběh, nabízí alternativní osnovu, do níž je možné se s důvěrou 
"ponořit11 a nechat se nést spolu s dějem ke šťastnému konci. Vyprávění 
kulturních příběhů tak může být rovnocenné příběhům životním, pokud 
přijmeme myšlenku, že každý příběh pojednává o nás samých - mění se jen 
forma vyjádření. 

Stejně tak společný skupinový zážitek vyprávění a inscenování pohádky 
je v terapeutickém procesu velmi významným prvkem. Přijmeme-li hypotézu, 
že za vznikem pohádek (stejně jako za vznikem mýtů) stojí dávné iniciační 
rituály, pak znovupřehrání pohádky v kolektivním prostoru odkazuje k těmto 
zdrojům a umožňuje zážitek účasti na tomto mystériu. Podstatnou složku 
tohoto zážitku tvoří začlenění individuální zkušenosti do sociálního a 
kulturního rámce. Životní příběh jedince sice není v centru dění (respektive 
není jako takový reflektován) ale zprostředkovaně do této situace patří - je 
tímto kolektivním rituálem pohlcen a transformován. 

11.3. Narativní techniky v rámci psychodynamicky orientované skupiny 

První administrovanou metodou je technika "životních křivek//, často 
využívaná kvalitativními výzkumníky pro zachycení celkového náhledu na 
autobiografii nebo jiných intrapersonálních dějů strukturovaných v čase. O 
metodě "čáry života~~ se jako· první zmiňuje Tyl (1986), v jehož výzkumném 
pojetí slouží coby poloprojektivní diagnostika především k zobrazení časového 
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rozměru životního příběhu. Posléze se objevuje v různých modifikacích i u 
jiných autorů, z oblasti psychoterapie např. Chvála (1995), ve výzkumu Čermák 
(2004a) a Chrz (2003). 

Tato relativně jednoduchá metoda nabízí bohaté možnosti využití, neboť 
nepřináší jen faktické autobiografické informace, ale též časové strukturování (a 
z. něj vyplývající lnterprelace o subjekllv1ún1 prožfvá1ú jednotlivých období) a 
hodnocení "kvality života" z pohledu aktuální perspektivy. Životní křivka 
představuje také základní osnovu životního příběhu - znázorňuje události, 
které byly významné pro pohyb děje až k současnému bodu. 

Druhá použitá technika s názvem Kniha života přináší ve vztahu 
k životním křivkám rozšiřující pohled na obvyklé inquiry (prováděné 

bezprostředně po provedení techniky formou skupinové diskuse). Její základní 
metafora a některé prvky struktury vycházejí z prací Dana McAdamse (1985, 
1993, 1995), zaměřených na výzkum životního příběhu. 

Tato technika představuje alternativní pohled na stejné téma jako životní 
křivky, tentokrát více v rovině vyprávění - konstruování příběhu. Grafické 
vyjádření je zde nahrazeno literární metaforou, která je svou podstatou bližší 
charakteru příběhu a zachycující celou narativní komplexitu životního příběhu. 

Obě použité techniky nabízejí příležitost pro celkové ohlédnutí zpět 
svým životem. Možná vůbec poprvé v takové formě, neboť obvykle bývá 
vyprávění ve skupině zaměřeno na jednotlivé epizody (zejména ty negativně 
prožívané, souvisejícím s "problémem", který účastníky do skupiny přivedl). 
Představovaly též podporu pro sebevyjádření- strukturu pro vyprávění svého 
životního příběhu, s velkou mírou otevřenosti pro aktuální potřeby a 
dostatečným prostorem pro individuální styl a tvořivost. 

Strukturování zkušenosti 
- Diachronicita 

V případě životních křivek je hlavním obsahem techniky rozpomínání -
řazení událostí na časovou osu. Jen zřídka se setkáme s tím, že by byl člověk 
schopen v běžném vyprávění řadit události svého života přísné časové 
posloupnosti. Vyprávění životního příběhu jistě má svou hlavní linii, která 
obvykle lineární bývá. Ale také má své postranní, vedlejší děje, které buď 
nejsou narativizované vůbec Osou onenu "výjimkami", odporujícími 
"dominantnímu narativu" (Epston 1990)), nebo jen útržkovitě - jako slepá 
odbočka hlavní dějové linie. 

Při vytváření životních křivek můžeme tento jev přímo sledovat. Ani 
jeden člen ze zmiňované skupiny neřadil při zakreslování událostí na osu jeden 
bod za druhým. Bylo možné zřetelně pozorovat, jak jedna dějová linie končí a 
objevuje se druhá - účastník se vrací na začátek osy a stejně lineárně jako 
předtím doplňuje události jiného druhu. 

Například u klienta závislého na alkoholu byla tou první dějovou linií 
právě závislost (ve spojení s agresivitou - kterou M vnímá jako svůj aktuálně 
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nejdůležitější problém) : "nakupování alkoholu pro kamarády - první opička -
parta pankerů - agresivita, napadení manželky - léčení - relaps - úspěšné 

léčení". Teprve v druhém sledu se opět od začátku osy odvíjí vztahová linie: 
odchod vlastního otce - konflikty s nevlastním otcem - útěk z domova - smrt 
matky (a výčitky - sebeobviňová1ú) - prv1ú mru.'l.Želslvi a naroze1ú dcery -
žárlivost - rozvod - nový vztah - krize a léčení (dotyk s linií závislosti) - nový 
začátek", třetí linie (mnohem méně propracovaná a konzistentní, ale také jinak 
pojmenovaná - osobně, nikoli popisně jako ty předchozí): "tlustoprd" 
(posmívání ve škole) - "máš na víc!" (střední škola, kterou si M nevybral -
rozhodl nevlastní otec) - "Klárka" /jméno změněno/ (vztah k vlastní dceři, se 
kterou se M v současné době nevídá. 

Vzniklá časová osa tedy integruje více dějových linií do jednoho obrazu. 
K tomu přispívá nejen vybavování a zakreslování událostí, ale i závěrečné 
hodnocení jejich prožitkové kvality (v dimenzi příjemné - nepříjemné), čímž 

vzniká životní křivka - grafické znázornění vrcholů a propadů v životním 
příběhu. Spojení těchto kvalit vytváří velmi dobrý terapeutický nástroj 
uvědomování, propojení dílčích životních epizod do nových souvislostí a 
eventuelně identifikování příběhů, které zůstaly v pozadí - nedokončené nebo 
nevyprávěné - a jejich propracování a zapojení do osobního narativu. 

- Metafora knihy (kontinuita a koherence) 
Tato technika navazuje svou myšlenkou na předchozí "životní křivky" -

jednotlivé události, tak je se je podařilo zachytit na ose, jsou seskupeny do 
vyšších významových celků a pojmenovány. Tím se proces uvědomování 
souvislostí mezi jednotlivými životními událostmi prohloubí. Oproti 
izolovanému použití této techniky představuje spojení s časovou osou i tu 
výhodu, že "kniha života" se skládá z konkrétních epizod - nevzniká na 
základně obecných úvah o životních údobích, ale má k dispozici bohatý, 
emočně nabitý vzpomínkový materiál, z něhož sestavuje jiný tvar téže 
zkušenosti. Opět se osvědčuje písemná forma zpracování jako podpora 
uvědomění kontextu zkušenosti a ucelenějšího vyjadřování. 

Zvolená technika přebírá zejména nosnou linii strukturování života do 
kapitol s krátkým popisem toho, co se v jednotlivých údobích života 
(kapitolách) odehrávalo. Narativní zkratka, která tímto postupem vznikne, 
dává vyniknout podstatným znakům určitých období - za cenu redukce detailů, 
ovšem nikoli na úkor zachycení celkového vypravěčského stylu. Tato redukce 
přitom probíhá na různých úrovních a směřuje účastníky k volbě podstatných 
znaků vyprávění - v rámci celkového pohledu na životní příběh i jednotlivých 
epizod. 

Technika "knihy života" zachycuje téma příběhu, žánr, osnovu, podstatu 
hlavní zápletky i dílčích částí děje - dějových zvratů. Obsahuje též směřování 
příběhu, anticipace do budoucnosti - ať již v úrovni obav nebo přání. Stranou 
nezůstává ani morální poselství příběhu - smysl, který má sdělit svému čtenáři. 
Jsou definováni hrdinové i anti-hrdinové, prostředí i čas příběhu. Jedním 
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z neopomenutelných rysů této techniky je zapojení fantazie, která má tu moc 
zaujímat odstup a tvořivě zacházet i s bolestivými částmi příběhu s určitým 
nadhledem. 

-Název 
obvykle představuje pregnantním vyjádření děje celého příběhu. 

S ohledem na kontext setkání (psychoterapeutická skupina) by se dalo 
očekávélt, že se v názvu objeví 11problém'', který klientél do skupiny přivedl, ale 
nestalo se tak ani v jednom případě. Názvy odrážely spíše popis vztahových 
tendencí "hlavního hrdiny" typu "Spoutaně svobodný", "Sám mezi svými", 
"Únik před sebou a pozdní cesta k návratu", nebo velmi obecné pojetí "životní 
cesty"- "Pohádka o životě", "Objevování světa malým klukem". 

- Žánrová kategorie 
V žánrových kategoriích se objevil zajímavý fenomén: žánr v tragické 

poloze byl vždy spojen i s komickými rysy - "hororová komedie", "černá 
komedie", "hra -tragikomická", "melancholický příběh s tragikomickými 
prvky". Nijak nepřekvapí, že u autorů všech takto zařazených příběhů 
převažuje úzkostné a depresivní ladění (v rozmezí od klinické deprese k lehčím 
rozladám). Můžeme jen hypoteticky předpokládat, že komický prvek v názvu 
žánru je vyjádřením určitého odstupu. Možným nadlehčením tíhy, která by 
mohla padnout následkem čistě "tragického" definování životního příběhu. 
Žánr zde - stejně jako v literatuře - určuje, vypravěčský styl a celkové vyznění 
příběhu. Přináší prožitkový rozměr, a zároveň i určitou formu sociální 
prezentace příběhu tohoto prožitku. 

Sociální aspekty narativu 
- Narativní identita 

Hlavní hrdina příběhu - jeho vlastnosti i načrtnutí pozice, jakou v ději 
zaujímá, představuje vyjádření narativní identity člena skupiny. V popisu 
hlavního hrdiny objevíme mnohá vysvětlení pro následující děj, neboť hrdinové 
příběhů se potýkají sami se sebou, spíš než s nástrahami osudu nebo 
nepříznivými okolnostmi; charakteristika je přitom poměrně věcná : "stárnoucí 
žena s dětskou duší, vyrovnávající se s tím, že nestihne prožít běžný normální 
život", "vesnický chlapec, který žil život v hororové komedii". Možná nikoli 
překvapivě se obtíže, se kterými se členové skupiny potýkají (a kvůli kterým 
vyhledali odbornou pomoc), odrážejí na úrovni identity, nikoli na úrovni 
příběhu. 

Dvě ženy využívají možnost pojmenovat svou hrdinku jiným jménem 
než svým vlastním - tedy ještě zvýraznit odstup od vlastního příběhu, který 
technika nabízí. Zajímavý je i posun ve věku hlavních hrdinů příběhů a jejich 
autorů - čtyři postavy jsou dětské, tři v pubertě a dvě přibližně ve věku svých 
autorů. 
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Mo7.ný přesah do narativních metod 
- Pokus o externalizaci problému 

Bod "antihrdina - padouch" (zamýšlený pokus o externalizaci 
"problému") někteří účastníci vynechali - jakoby již byl jistým způsobem 
zahrnutý do identity hlavního hrdiny. Ostatní potom označili nepříznivé vnější 
a vztahové okolnosti - "nástrahy života ( ... )", "neomezený vládce rodiny -
otec", "nevypočitatelnost změn života", "generační výchova". Externalizovaný 
"padouch" se objevil jen v jediném případě - "podceňování a obavy". 

Na rozdíl od externalizace v konstruktivisticky pojatých směrech 

bychom zde mohli mluvit spíše o kontextu obtíží - jakýchsi "překážkách 
růstu", které vysvětlují, proč to má hrdina tak těžké - s jakými podmínkami 
musí zápasit. Odpovědnost (a potažmo i vina) za nezdary v příběhu tak neleží 
jen v osobní rovině- ale zohrnuje i způsoby, jimiž se na obtížích členů skupiny 
podílí jejich sociální okolí- "jakými taktikami udržuje problém" (White 1996). 

- Klíčové momenty příběhu - body obratu 
Nejčastěji zmiňované a nejvýše hodnocené z hlediska uvědomění bylo 

pro účastníky skupiny nalezení jejich bodů obratu - momentů, které zásadně 
změnily život hlavního hrdiny příběhu. S jedinou výjimkou uváděli účastníci 
jeden takový bod - umístěný vždy v předposlední "kapitole" - životním 
období. Většinou se jednalo nikoli o vnější okolnosti, ale naopak o vnitřní 
rozhodnutí. Zlom také znamenal obrácení k lepšímu, schopnost nepodlehnout 
okolnostem - uvědomění svojí moci tyto okolnosti změnit, svých silných 
stránek (osobních kvalit) a oživení toho, co se jim podařilo v životě překonat 
(vybavení si úspěchů při řešení životních krizí- nebo přinejmenším srovnávání 
špatných vzpomínek se současnou situací ). 

Technika nabízela možnost vidět sebe sama jako "hrdinu"- a být 
spokojený s úspěchem: "holčička poznává, že jestliže za sebe nezabojuje, může 
ji svět rozcupovat a proto se chce změnit"; "hrdinka přestává věřit, že až něco, 
pak teprve ... (věk, jiný partner, manželství, domek..?)", "opuštění ochranných 
rodičovských křídel a převzetí vlády nad vlastní rodinou". 

Ve srovnání s životními křivkami jsou tyto pozitivní zlomy mnohem 
výraznější. Jakoby v křivkách byly mnohem častěji zmiňované krize a propady -
což může být dáno patrně i dojmem z grafického vyjádření. Kolísání křivky 
budí silnější asociace životních zvratů (dobré období se jednou událostí 
neočekávaně překlopilo do krize). Naopak příběh navozuje spíš představy 
kontinuity, návaznosti, logické propojenosti příčiny a následku - tedy jisté 
předvídatelnosti, pevné struktury nepřipouštějící nahodilost. (Což může být 
posilováno i autorskou pozicí účastníka skupiny - vypravěče "svého příběhu". 
Zatímco autor má moc rozhodovat o svých příbězích, životní události se dějí 
nezávisle -jakoby bez možnosti je odvrátit, kontrolovat.) 
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Hodnocení 
Životní linie spolu s prezentovanými životními příběhy v technice 

"Knihy života" tvoří specifický narativní obraz skupinového dění, jež zahrnuje 
jak interpretaci, tak prezentaci individuální zkušenosti každého člena 

v prostoru skupiny. jako takový tento obraz zahrnuje podstatnou oblast 
narativizování zkušenosti - vnitřní strukturování zkušenosti, subjektivní 
prožívání času, narativní téma, styl a žánr životního příběhu, identitu 
"hlavního hrdiny" self-narativu a také sociální prezentaci všech uvedených 
charakteristik osobního narativu. 

Významným přínosem je především spontánní uvědomění zlomových 
okamžiků - a důležitosti pro další život; potažmo též osobních kvalit a 
schopností zvládat (a zdolávat) náročné situace a krizové momenty - být 
autorem svého životního příběhu. 

Pro terapeutickou práci představuje nástroj mapování procesů ve 
skupině, individuálního prožívání (a tím i optiky, kterou v dané chvíli klient 
užívá k popisu své minulé zkušenosti i anticipované budoucnosti). Stranou 
nezůstává ani otázka způsobů a proměn prezentování "životního příběhu" 
ostatním členům skupiny - a to především v závislosti na délce působení 
klienta ve skupině (potažmo změn, které se s ním za toto období udály). 

Vzhledem k dalšímu procesu ve skupině se obě techniky ukázaly být 
poměrně významným momentem. I v následujících skupinách se k nim 
jednotlivý členové vraceli a odkazovali na ně. Zvlášť pro některé bylo 
uvědomění, které přinesly, velmi zásadní- i delší dobu po skončení skupiny se 
k nim vraceli - ("přepisovali a dopisovali si doma některé kapitoly", vyprávěli 
o technice rodinným příslušníkům). 
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12.ZÁVĚR 

Shrneme-li dosavadní pojednání o místě příběhu v 
kontextu psychoterapeutické práce, vyplývají z toho následující modifikace 
narativního přístupu (Nutno dodat, že v mnohém se tyto přístupy doplňují a 
prolnají): 

Příběh jako ucelená terapeutická metoda. Tedy narativní psychoterapie 
v užším slova smyslu. Jde o psychoterapeutický směr zařazovaný mezi 
konstruktivistické terapie, jehož pojetí příběhu/ narativity zahrnuje oba 
uvedené aspekty při'běhu (strukturování zkušenosti i socio-kulturní rozměr); 
akcentuje navíc jeho formativní funkci - změna ve vyprávění životním příběhu 
je vnímána jako přímý zásah do života a vztahů klienta - jsem tím, co o sobě 
vyprávím. 

Typická je zde pevná narativní struktura, kterou přináší terapeut a 
přímo tak určuje formulování- konstruování příběhu. Je univerzální "kostrou" 
příběhu, schopnou pojmout jakoukoli zkušenost klienta. Zejména v situacích, 
kdy je klientův příběh extrémně fragmentovaný, s množstvím trhlin nebo jinak 
nepevnou strukturou se zdá tento postup velmi přínosný. 

Často zdůrazňovaným rozměrem příběhu je moc, kterou dává svému 
autorovi nad svým životem, a stejně tak sociální forma moci příběhu, kdy 
kontroluje postoje a prožívání těch, kteří tuto moc (více či méně vědomě a 
dobrovolně) akceptují. Z toho vyplývá i pozice terapeuta, který nepřijímá roli 
experta na klientův příběh, ale stává se spoluautorem - pouze klient sám je 
privilegovaným autorem. 

Terapeutické postupy, které pracují s příběhem jako s projekcí 
intrapsychických potřeb, motivů nebo konfliktů. Jejich cílem je usnadnit pomocí 
příběhu vyjádření individuální zkušenosti a prožívání; umožňují přesah 
vnitřního světa do sociálního kontextu, integruje rovněž určité kulturně dané 
prvky. Můžeme sem zařadit například hlubinně psychologické směry, nebo 
gestalt-terapii. 

Přinášejí důraz na katarzi, emoční složku narativu. V procesu 
narativizace také nechávají klientovi větší volnost ve struktuře, jakou pro svůj 
příběh zvolí. 

Pokud bychom měli definovat skupinu klientů, vhodných pro tento typ 
práce, hledali bychom ty, jejichž životní přloěh uvázl ve schematičnosti. Stal se 
příliš rigidní (nebo vyprázdněnou) formou, neschopnou pojmout do sebe nové 
zkušenosti a interpretace. 

Životní příběh je možné vnímat i jako zdroj informací - nejen pro 
terapeuta, ale především pro klienta samého. Umožňuje mapování životní 
historie, významných témat, neukončených záležitostí, slepých míst, 
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vývojových milníků, krizí, bodů zlomu a tak podobně. Příběh je zde nástrojem 
generování hypotéz, metodou získávání dat pro další osobní proces. Jako 
takový je tento přístup k narativu relativně nezávislý na teoretickém zázemí 
toho, kdo jej užívá. Přináší ovšem určitá specifika svým pojetím objektivity -
narativní pravdy takto sdělovaných informací a metaforou, kterou k vyjádření 
individuální zkušenosti využívá. 

Pro klienta mohou představovat tyto metody nástroj rozvíjející 
sebeuvědomění Gako jeden z důležitých aspektů psychoterapeutické změny). 
Sem patří užití literárních prostředků v terapii - tvořivé psaní, biblioterapie, 
vypravěčství, ale obecně i jiné expresivní techniky odvozující svůj základ z 
narativní psychologie. 

Problematika narativní psychologie a psychoterapie je jistě příliš 

rozsáhlým tématem, než aby bylo možné ji v úplnosti zachytit v rozsahu této 
práce. Mým cílem bylo načrtnout šíři záběru tohoto aktuálního terapeutického 
směru, byť možná na úkor potřebné hloubky. Podrobnější a hluhšf zpracování 
některých úžeji specifikovaných témat by se ostatně mohlo stát obsahem další 
práci v této oblasti, z jiné perspektivy by vznikl jiný příběh: 

"Žijeme své životy na základě vybraných příběhů. Náš pohled na skutečnost je 
podmíněn naší pozicí v čase a prostoru - nikoli naší osobností, jak bychom si 
rádi mysleli. Tak každá interpretace reality je založená na poměrně unikátní 
pozici. Dva kroky na východ nebo na západ, a celý obraz se změní." 

Lawrence Durrell (Alexandrijský kvartet) 
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PŘÍLOHA I. -Kompletní osnova skupiny 
(McPhie a Chaffey 1998) 

l.týden- Odvaha k seznámení s Cestovním průvodcem 
Úvodní setkání skupiny zahrnuje seznámení s plánem cesty a 

prozkoumání očekávání jednotlivých členek ve vztahu k deklarovanému 
zaměření skupiny. 

Prvním úkolem je sepsání seznamu "Obav a nadějí" - odpovědí na 
otázku "Jaké naděje a strachy zde máme všechny společné?" Své odpovědi si 
nejprve každá žena napíše na list papíru, a poté celá skupina sestavuje společný 
seznam obav a nadějí. 

Ve druhé polovině setkání terapeuti objasňují hlavní metaforu cesty -
spojenou s pohybem vpřed (časem i prostorem) a možnostmi, které nabízí, a 
stejně tak i s obtížemi, které se na cestě mohou občas vyskytnout. Členky 
skupiny byly přitom dotazovány na podrobnosti toho, kdy a kde začaly svou 
cestu a kam tato cesta směřuje: 

Jaké bylo to místo, odkud jsi vyšla? (Jak to tam vypadalo? Jak ses tam cítila? 
Jak bys ho mohla nazvat?) 
Kde jsi teď? Gaké to pro tebe je tam být? Jak by se dalo nazvat to místo, kde 
teď jsi?} 
Kam by tě měla tato cesta dovést- do jakého místa se chceš dostat? (Jak 
bude to místo vypadat? Jaká budeš ty? Co bude ve tvém životě jinak? Jaké to 
bude/ mělo by být na tom místě, kde budeš?) 
Jak se dostaneš z místa, kde jsi teď až tam, kde být chceš? (Jaké tvoje osobní 
silné stránky ti mohou pomoci se dostat dopředu? Co ti může pomoci, když 
se budeš na tuto cestu vydávat? Co pomůže, abys na ní vydržela a nesešla 
z ní- tedy dosáhla svého cíle? Co v tobě ti může pomoci překonat překážky 
na cestě?) 

Propracovávání této metafory probíhá verbálně i výtvarnými prostředky 
-účastnice skupiny mají k dispozici materiál (papíry, pastelky, tužky, barevné 
časopisy ... ) k vytvoření titulní strany pro svoji práci. Vytvořené tituly se pak 
sdílejí v celé skupině. 

Jedna mladá žena vytvořila velmi propracovanou mapu, která připomínala plán 
města. Ulice měly názvy jako "Okruh tajemství" (Secret Circle) nebo ulice 
Bezvýznamnosti (Unworhinness Street). Tato žena se chtěla na své cestě dostat do 
místa zvaneno Blízko Domova (Nearly Home) a popisovala, jaké to v současnosti je 
silnici směrem k "Blízko domova", na níž je velká značka s nápisem "zákaz změny 
směru jízdy". Jiná žena popisovala svou cestu o hledání tajné lásky - lásky k sobě samé. 
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Terapeuti také nabízejí metaforu tunelu, která podle jejich názoru nejlépe 
vystihuje pocity těchto žen, že 11neexistuje žádný konec, nikdo neví, co bmle, a 
někdy to dokonce vypadá, že se tunel zavře a člověk zťtstane navždy uvnitř". 

Následuje skupinový brainstorming - hledání dovednosti, určité části 
osobnosti, která může pomoci na cestě kupředu, a stejně tak i otázka možné 
podpory skupiny. 

Jak vám může skupina pomoci, abyste se mohly pohnout ke konci toho 
tunelu? 
Jsou ještě nějaká skupinová pravidla, která bychom pro to mohli stanovit? 
K častým odpovědím na otázku ,,jak mllže skupina p(}'rrtud'' patří podpora, 

povzbuzent~ sdt1enť myš'lenek, poskytování naděje, bezpečí, bytí zde, vědět, že nejsem 
jediná - nejsem sama, a nechat se inspirmJat cestou dtuhých. 

Na konci prvnfho týdne jsou sdíleny ret1exe o tom, jako to ve skupině 
bylo- jak přítomné ženy setkání prožívaly. 

2. týden - Přepisování knihy trikůflstí, lží a keců 
Toto setkání je zaměřeno na vytvoření prostoru, v němž mohou ženy 

zapojit do širších souvislostí své prožívání sexuálního útoku, a následné 
zkušenosti s reakcí okolí a svým osobním způsobem vyrovnávání se s tímto 
zážitkem. 

V úvodu se terapeuti ptají: Jak těžké nebo naopak snadné bylo dnes 
večer přijít a čelit přitom svému strachu? 

Dalšími orientačními otázkami k tomuto tématu mohou být: 
Jaké představy mají lidé o ženách, které byly sexuálně zneužívány? 
Jak mohou tyto představy ovlivnit ženy (s takovou zkušeností)? 
Kterými představami vás většina komandovala (nutila k poslušnosti)? 
Jaké věci jste vy samy slyšely o lidech, kteří sexuálně zneužívali ženy a děti? 
Co jste slyšely o matkách dětí, které zažily sexuální útok? 

Skupina se dále rozdělí na malé skupinky a okruh navržených otázek je 
rozšířen: 

Jak jste přišly na tuto představu? 
Kdo ji posiloval? 
Jak vás přelstili, abyste této představě věřily? - např. co vám říkali, co dělali, 
aby vás přesvědčili? 
Kdo má prospěch z toho, že vás toto přesvědčení komanduje (potlačuje vaše 
vlastní myšlenky)? 

Každá skupinka napíše své postřehy na papír a nastane společná diskuse ve 
velké skupině. 

116 



ZAKLADNI VYCHODISKA A PRINCIPY NARATIVNI PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

Po krátké přestávce nabídnou terapeuti skupině techniku s názvem 
"Kniha triků, lží a keců", která může v určitém ohledu odtajnit zkušenosti a 
prožfvánf těchto žen, pomoci jim porozumět tomu, jakým zpťtsobem byly 
vtaženy do zmatku a sebeobviňování. Je to seznam výroků o obětech a 
pachatelích sexuálních útoků tak, jak jej terapeuti sestavili z vyprávění 
zneužívaných a znásilněných žen, s nimiž pracovali v individuální terapii. 
Během přestávky jej navíc doplní o postřehy, které byly součástí uvedeného 
skupinového úkolu. 

KNIHA TRIKŮ, LŽÍ A KECŮ 
Co se říká o ženách a dívkách, které byly sexuálně zneužité: 

Pokud promluvíte, zničíte jméno své rodiny 
Říkaly si o to 
Když chodí takhle oblékané ... 
Když se to lidé dozvědí, nebudou se k vám znát 
Vymýšlejí si/lžou 
Když půjdete k soudu, bude to ještě horší 
Zveličují to 
Když vyhledáte pomoc psychologa, bude to ještě horší 
Jenom si na to hrají 
Hned na to zapomeň 
Jsou šílené 
Jsou v každém případě špatné 
Je to jejich chyba ... protože : 
Jsou to děvky 
Byla opilá/ zdrogovaná 
Měla s ním sex i před tím, tak v čem je rozdíl 
Neřekla ne, nekřičela, nebránila se 
Je to úděl ženy 
Jsou poznamenané (poškozené) na zbytek života 
Když na to zapomeneš, tak to zmizí 
Je to fantazie každé ženy 

Co se říká o pachatelích (násilnících, těch, kteří zneužili) 
jenom jí přepadl 
je to normální 
jsou nemocní 
jsou zmatení ve své vztahové roli 
byl opilý/zdrogovaný 
měli bychom je litovat 
jejich matky jim nedaly dostatek lásky 
stane se to znovu 
sami byli zneužívaní 
neumějí se ovládat 
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nemají žádné přátele 
nemohou rozumět tomu, co udělali 
je to součást jejich kultury / náboženství / mentality 
všichni muži to dělají 
byl opravdu moc starý/ moc mladý 
je příliš starý než aby mohl být souzen 
přece nezničíme jeho jméno/jeho život/jeho rodinu/jeho kariéru 

co se říká o matkách, jejichž děti byly sexuálně zneužívané 
nedělaly dobře to, co měly 
měly o tom vědět 
jistě měla nějaké tušení, že se něco takového děje 
nechtěly trhat rodinu 
především naučily svou dceru, jak být děvka 
neochránily svoje děti 
nechaly děti v péči toho člověka 

Osvobození z triků a lží 
Pro identifikování a posílení uvědomění okamžiku, kdy ženy poprvé 

rozpoznaly, že některé výroky z "Knihy" nemusí být pravdivé slouží 
následující otázky : 

Jak můžete rozpoznat a vystoupit z těchto triků, lží a keců? 
Co můžete udělat, nebo říci samy sobě, abyste vystoupily z triků? 

K často zmiňovaným způsobům resistence patří : naslouchání vnitřnímu hlasu, 
který našeptával, že všechno není tak úplně v pořádku; pochopila jsem, že potřebuji 
pomoc a začala jsem ji hledat; našla jsem vůli; chci být k sobě upřímná; můžu dovolit 
sama sobě, abych něco cítila; nebudu od sebe odhánět radost; půjdu na skupinu; řeknu 
sama sobě, že mluvit o tom, co se mi stalo nemůže být horší než zneužívání; stále si 
budu říkat, že moje myšlenky jsou stejně důležité jako myšlenky těch druhých; ňKám si, 
že všichni lidé jsou zodpovědní za své činy - není to má vina" 

Skupina končí reflexí toho, co se ten večer odehrálo. 

3.týden - Odložení břemene tajemství 
V rámci tohoto tématu se nabízejí otázky, do jaké míry a v jakých 

oblastech života může tajemství ovlivňovat osudy žen, které se staly obětí 
sexuální zneužití: 

Jak rodina a společnost podporují/ povzbuzují tajemství, zvláště u dětí 
Jak reaguje rodina/ společnost na ty, kteří nechtějí hrát hru na tajemství? 
Komu toto tajemství prospívá, kdo z něj má užitek? 

V malých skupinách pak probíhá další diskuse : 
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Byly doby, kdy tajemství zatěžovalo váš život? Do jakých zvyků vás 
například toto tajemství zavazovalo? 
Kdo posiloval tajemství ve vašem životě a jakým způsobem? Například 
izolací, zacházením s vámi takovým způsobem, že jste se cítily neschopné 
přijít k němu blíž a povědět mu to? 
Jaký strach tajemství posiloval? 

Zpět ve velké skupině se srovnávají podobnosti mezi jednotlivými skupinami. 

Osvobození z tajemství 
Přemýšlejte o době, kdy vám tajemství ještě "neukradlo hlas" a ztvárněte ji 
pastelkami, kresbou, koláží. .. atp., a pak jí dejte jméno. 

Terapeuti se ptají: "Co ti může (tento název) sdělit o tobě, tak, abys 
mohla při této příležitosti vystoupit se svým tajemstvím? A jaká věc může být 
jinak v tom, jak se sebou jednáš nebo mluvíš pokud nebudeš stahována tfhou 
toho tajemství? 

Ženy pak mluví o volnosti, která je spojená s pocitem volby, zda bude či nebude 
mluvit o svém tajemství, zda právě teď promluví spíše než aby mlčela a jak pro ni může 
být příjemné, když vina spojená s tajemstvím nebude tak silná. 

4. týden - Důvěra ve své instinkty v Lese klamů 
Klíčovou metaforou tohoto týdne je "Les klamů" - místo, kde mohou být 

lidé ponecháni sami sobě a odkud je těžké najít cestu ven. Otázky pro skupinu: 
Kdo zasel semena tohoto zmatku a sebe-zpochybňování? 
Kdo podporoval jejich růst? 
Jak les klamů působí na ty, kteří se v něm nacházejí? 

Propracování otázek v malých skupinkách: 
Jak se stalo, že jste se nechaly vlákat do nedůvěry v sebe a svoji realitu? 
Jak může tato skupina ovlivnit vaše vztahy s lidmi? 

Osvobození z klamu 
Pro osvobození z Lesa klamů, je účastnicím nabídnuta představa "doby, 

kdy byly schopny věřit své mysli aj nebo svému tělu a nepochybovaly o sobě". 
Ve dvojicích poté ženy mluví o tom, jak je možné odolávat dalšímu setrvávání 
v tajemství a pochybnostech o sobě, a naopak jak je možné pěstovat vlastní 
sebedůvěru v této skupině. Ve velké skupině dále probíráme možnosti a 
významy těchto příkladů, například otázkou "Co o vás říkají tyto příklady 
sebedůvěry skupině?" 

A ženy odpovídají v termínech "síly", "odvahy", "člověka, který dokáže dělat 
vlastní rozhodnutí", "odolnosti", "moci -vlivu". 

Na závěr skupiny ženy reflektují, co se na skupině událo. Pozornost 
terapeutů je zaměřena především na to, zda zúčastněné ženy při setkání 
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pociťovaly, že pouze "plní úkoly", nebo zda opravdu mluvily o tom, o čem 
mluvit chtěly. 

5. týden - Útěk ze spárů Banditů viny 
Pro tyto ženy bývá mnohdy společný pocit podílu vlastní odpovědnosti 

za útok, jehož se staly obětí. Metafora "banditů viny" slouží k dekonstrukci 
tohoto postoje: 

Jaké triky používají zneužívači, aby popřeli svoji odpovědnost za scxuáhú 
útok, který způsobili? 
Jakými způsoby se pokoušejí svalit vinu na ostatní? 

Terapeuti potom představí blíže metaforu "Banditů viny" - banditů, kteří se 
odkudsi vynoří, okradou člověka o jeho myšlenky, a nechají ho napospas 
pocitům zmatku a viny. 

Jak to "banditi viny" dělají, že nejsou dopadeni? 
Kdo je podporuje? A jak to dělá? 

Ve dvojicích se pak ženy zabývají otázkou : 
Když vás "banditi viny" popadnou do svých spárů, co vám potom říkají o 
vašem dětství a/nebo zneužívání proto, aby vám zabránili utéct? 

Terapeuti vysvětlují, jak se vina prolíná životem obětí sexuálního zneužívání
ve skryté i zjevné podobě - v konverzaci, ve způsobech, jakými o tomto zážitku 
ženy mluví. 

Jak aktivní jsou banditi viny ve vašem životě? 
Pohybují se volně kdekoli, nebo jsou omezeni do určitých oblastí? 
Jak se stalo, že se vám podařilo dostat z jejich spárů? 

Pomocí slov, pastelek, kříd, tužek nebo koláže každá z nich ztvární tuto situaci 
-a dá jí název. 

Následuje sdílení ve skupině s těmito otázkami: 
Čeho si podle nás skupina na vás všimla, když jste byla schopná přelstít 
b d. . "? " an Ity vmy . 

Když nyní víte, kdy se banditi mohou objevit, co se změní ve vašem životě? 
Z některých odpovědí byli terapeuti velmi příjemně překvapeni - ženy mluvily o 

tom, že "jsou mnohem chytřejší než banditi", "jsou schopné rozpoznat varovné signály, 
že jsou banditi nablízku, ještě dříve, než zaútočí". Mnohé z účastnic také zmiňovaly, že 
pokud se dokáží vymanit z "triků, lží a keců", budou na bandity lépe připraveny -
rychle je rozpoznají. 

Setkání je uzavíráno otázkou, zda se v jeho průběhu banditi pokoušeli 
při plížit. 
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6. týden- Vytaženi z Tekutých písků sebe-nenávisti 
Na začátku skupiny terapeuti zjišťují, zda v průběhu minulého týdne 

některá z účastnic skupiny narazila na "bandity viny", a pokud ano, jak s nimi 
jednala. Poté se otevírá téma nenávisti k sobě, přesvědčeni o tom, že děti se 
nerodí s myšlenkami na to, jak jsou malé, špatné a bezmocné. Nenávist k sobě 
funguje svým způsobem jako tekutý písek - nejprve je to trochu těsné a 
nepohodlné, ale postupem času to člověka stále více stahuje dovnitř, až se 
nemůže ani hnout. 

Jak jste poznaly, že tekutý písek sebenenávisti vám začíná podkluzovat pod 
patami a ucpávat uši? 
Co jste si v tu chvíli myslely, co jste cítily? 
Kdo vás poprvé zavedl do tekutých písků nenávisti k sobě? A jak to udělal? 
Jak~ jsou poselství společnosll ženám, které klesají st~le hloub do těchto 
tekutých písků? 

Rozdělení do malých skupinek a další série otázek: 
Jak jste byly svedeny k přesvědčení, že nejste úplně v pořádku? 
Jak vaše nenávist k sobě ovlivňuje vaše vztahy s ostatními lidmi? 
Kdo získal nejvíc, když se nenávist k sobě objevila ve vašem životě? 

Osvobození od nenávisti k sobě 
Přemýšlejte o tom, kdo by s vámi mohl být v přesvědčení, že jste v pořádku. Může to 
být někdo, koho znáte v současnosti nebo někdo, koho jste znaly dříve než jste dospěly. 

Co na vás mohli vidět/ nebo vidí, co je vedlo k závěru, že jste člověk, který je 
v pořádku? 

V průběhu práce ve velké skupině jsou vítány především reflexe všech 
účastníků o konkrétních osobách z jejich okolí, které podporují (nebo 
podporovaly) jejich přesvědčení každé z účastnic, že je v pořádku. Jaký důvod 
vede tyto lidi k tomu, že s touto ženou zůstanou? Jaká společná historie ženu 
k tomuto člověku poutá? Je mozne oživit osoby a jejich osudy 
v dřívějším/ dětském věku těchto žen, které se postavily proti nenávisti k sobě a 
oceňovaly jejich kvality, dovednosti a znalosti: 

Jak si můžete držet od těla hlasy lidí (a jejich přítomnost ve vašem životě), 
kteří vás stahují hlouběji do tekutých písků nenávisti k sobě? 
Jaké věci můžete dělat nebo říkat, aby jste zastavily své potápění do 
tekutého písku nenávisti ksobě? 

Odpovědi často obsahují věty typu "říci lidem ve svém životě, že jsem si vědoma 
toho, že jsem v pořádku", "připomenout sama sobě, že jsem milovaná a lidé o mě 
pečují", "poslouchat hudbu, která zaplaší myšlenky na nenávist k sobě", "odvést 
pozornost od těchto myšlenek na nenávist k sobě", "ude1at si čas sama pro sebe". Jedna 
z žen mluvila o prstenu, který má od své matky. Věděla, že ji matka velmi milovala pro 
to, jaká tato žena doopravdy je, a tak vždy, když se dotkla prstenu na své ruce, 
připomněla si, že je milovaná. 
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7. týden- Vytrvat v naději tváří v tvář strachu a hrůze 
Skupina začíná otázkou k minulému tématu : "Jak se vám vedlo minulý 

týden při vystupování z tekutého písku nenávisti k sobě?" Po kolečku odpovědí 
je aktuální téma strachu uvedeno otázkami : 

Jak poznáte strach? 
Co se děje ve vašem těle, když máte strach? 
Co je na strachu užitečné/ neužitečné? 
Jaké jméno můžete dát tomuto "neužitečnému strachu"? 

Terapeuti nabízejí ženám myšlenku, že hrůza (tedy "neužitečný strach") 
je jako nevítaný spolucestující, který ženy následuje a najde si je kdekoli, i když 
nechtějí být vidět. 

Pro práci v malých skupinkách jsou určeny tyto otázky : 
Kdy jste si poprvé všimly, že se hrůza stala součástí vašeho života? 
Jak ovlivňuje hrůza váš život a vaše vztahy s ostatními lidmi? 

Osvobození od hrůzy, 
objevování způsobů, jimiž mladé ženy odolávají vlivu hrůzy: 

Vzpomeňte si na dobu, kdy s vámi hrůza ještě necestovala. Co bylo v tomto 
období jiné? Jak jste se cítily? 

Velmi často se v odpovědích objevuje slovo naděje, proto je toto téma 
dále prozkoumáváno ve dvojicích: 

Co je to naděje? Jak byste toto slovo vysvětlily cizinci? 

Ve velké skupině je prostor pro sdílení různých definic naděje- a vlivu, 
který má naděje na jejich životy. V tomto bodě nabízejí terapeuti techniku 
"Knihy naděje", v níž každá z žen vytvoří a napíše svůj vlastní příběh naděje. 

Kdy jste si začaly uvědomovat, že máte naději? Jaký vliv to mělo na váš 
život? 
Byli ve vašem životě lidé, kteří vám vyprávěli o' naději, nebo kteří vám 
dokázali dodat naději? 
Jaké by to bylo, kdyby se naděje stala vaším stálým společníkem na cestě? 

Některé z definicí naděje : "Naděje je nejhlubší přání srdce, je to sen z dětství", 
"Naděje je důvod pro to jít dál". Naděje jako společník na cestě přinášela napň'klad 
"lepší schopnost zvládat životní vzestupy i pády", pocity "větší sebedůvěry" a 
"menšího strachu z věcí, které se bojím ude1at". 

Na konci skupiny opět reflexe skupinového procesu i míry naplnění 
očekávání - "Bylo užitečné? Bylo toto téma pro vás významné? Co zde 
chybělo?" 

8.týden - Dát všem vědět kde doopravdy jsem 
Následující otázky se hned v úvodu skupiny zaměřují na aktuální dění 

v životě žen - a oživují minulé téma: 
Připojila se k vám někdy v průběhu minulého týdne naděje? 
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Měl někdo z vás další nápady k naději a jejím místě na vaší cestě? 

Úkolem účastnic na tomto víkendu je reflexe jejich životních cest, a 
hledání důležitých lidí, kteří je na těchto cestách provázeli. Je to otázka mapující 
celý jejich proces ve skupině: 

Když si teď vzpomínáte na místa, kudy jste prošly, na nástrahy, které jste 
přežily, co byste chtěly říci ostatním o tom, co jste se o sobě v tomto procesu 
naučily? 
Kdo si stále myslí, že ještě věříte Knize keců, jste ztracená v Lese klamů, jste 
úplně zavalená břemenem Tajemství, uvězněná Bandity viny a vězíte až po 
krk v Tekutém písku nenávisti k sobě? 
Co byste řekla těm, kteří se dívají z pohledu vašeho minulého příběhu o 
tom, kde jste a kým jste právě teď? Čím byste je zaujala/ uchvátila? 

Další část hodiny je věnována psaní dopisu sobě samé, někomu jinému 
nebo skupině o tom, kde se účastnice právě nachází a co chce o sobě dát vědět. 

Na konci této skupiny terapeuti nastiňují obsah následujících dvou 
setkání. Vždy jedna žena bude mluvit o své cestě a zbytek skupiny bude sloužit 
jako reflektující tým pro její příběh. Každé z účastnic je dáno k úvaze, zda chce 
mluvit o svém příběhu před skupinou- tento rozhovor je dobrovolný. 

9. a 10. týden - Probírání výletu a prohlížení fotografií 
Skupina začíná otázkami: 

Přemýšlely jste v průběhu minulého týdne ještě o svém dopise a o tom, kde 
se právě teď na své cestě nacházíte? 

Zbytek setkání je věnován rozhovorům s účastnicemi, které vede jeden 
ze skupinových terapeutů. Ostatní ženy reflektují, co vidí a slyší - s podporou 
druhého terapeuta. Celý proces zabere asi 40 minut. Předtím, než rozhovor 
před skupinou začne, je nutné věnovat dostatečnou pozornost vysvětlení role 
reflektujícího týmu. 

Ne všechny ženy ve skupině chtěly mluvit- a ostatní to bez výjimky 
akceptovaly. Rozhovor se především soustředil na doplnění a detailní 
propracování některých témat, která se právě vynořila. 

Jedna z žen, která měla následující týden slyšení u soudu, mluvila o svém 
rozhodnutí podat oznámení o zneužívání a o svých obavách z nadcházejícího soudu. 
Zbytek skupiny přitom reflektoval její rozhodnutí promluvit otevřeně o zneužívání, 
rovněž její vztahy k ostatním členům rodiny, nebo o jejím boji se sebeobviňováním a 
tajemstvím. 

Jiná žena opravdu chtěla promluvit před skupinou, ale jakmile se ujala slova, 
zjistila, že je natolik zavalená intenzivními emocemi, že není schopná mluvit. Dívat se 
na její boj o to, aby dokázala promluvit byl silný zážitek pro celou skupinu - a v tomto 
duchu zněly i její reflexe, v nichž často zaznívala slova obdivu a ocenění odvahy této 
ženy. Díky těmto komentářům vnímala žena nakonec své vystoupení před skupinou 
jako respektující a podporující. 
Zde jsou některé pň'klady toho, co ň'kaly členky týmu : 
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Jak jsi byla schopná to sdílet se .'>nými přáteli? Pn tom, co se dělo doma, kdy se 
všichni snažili tě odstrkovat, je obdi1mhodné, žes dokázala někomu důvěřovat, sdílet 
svoje prožitky se svými přáteli. 
Co ještě ň'kal tvůj vnitřní hlas? Jak se ti dařilo ho poslouchat a uznat, že má 
pravdu? 

V závěrečné reflexi procesu těchto dvou setkání, zmiňovaly členky skupiny často pocit 
propojení se skupinou, pocit hrdosti, na to, co dokázaly, inspiraci, posílení a dodání 
odvahy a pozitivní energie. 

ll.týden- Příliš mnoho dobrých věcí může způsobit zázrak 
Cílem setkání je vytvořit dobrou atmosféru pro to, aby členky skupiny 

mohly oslavit úspěchy, kterých se jim podařilo dosáhnout. Ve skupinkách 
zpracovávají otázky: 

Jak často přesvědčení, že není správné, když si o sobč myslíte, že jste 
v něčem dobré, zastavilo uznání svého úspěchu a schopnosti přijmout 
komplimenty druhých? 
Co vás zastaví v prožívání vašich úspěchů? 

Po reflektování těchto otázek ve velké skupině je ženám nabídnuta 
představa, jaké by to bylo, kdyby odolaly svému přesvědčení, že příliš mnoho 
chvály je poškozující záležitost: 

Představte si, že dokážete rozpoznat svůj vlastní úspěch a opravdu věřit 
lidem, když vás chválí. Co by ve vašem prožívání, v pohledu na sebe a ve 
vašem životě bylo jiné? 

Ženy tuto svou představu znázorní i výtvarně a hledají pro ni vhodný 
název. 
Některá z těchto ztvárnění nesou názvy jako "Překvapení" u obrázku, kde je nakreslená 
postava s kvalitami, které právě objevila napsané kolem sebe, nebo kresba vlaku, který 
odjíždí ze stanice jménem Nedůvěra. 

Skupina končí kolečkem v němž každá z žen sdělí skupině jednu věc, 
které si na sobě opravdu cení. 

12. týden - Rozloučení se skupinou a pokračování v cestě 
Jde o poslední setkání skupiny, v němž je důležité připravit její členky na 

opuštění skupiny a pokračování ve své cestě ve vlastním životě. 
Jaké strachy jsou spojené s představou bytí bez skupiny? 
Co si odnášíte ze skupiny a mohlo by vám pomoci těmto strachům čelit? 

Každá z účastnic skupiny napíše své odpovědi na list papíru, společně se 
svým jménem. Ostatní ženy ve skupině k jí tomu připíší, jaké pro ně bylo 
cestovat společně s touto ženou 12 týdnů a jaké kvality na ní oceňují. 

N a konci, v závěrečném kolečku, se zaměříme na otázku : 
Co vám skupina dala na vaši cestu- a chce o tom skupině něco říci? 

124 



ZÁKLADNÍ VY CH O DISKA A PRINCIPY NARATIVNf PSYCHOLOGIE V KONTEXTU PSYHOTERAPEUTICKE PRAXE 

Odpovědi zahrnovaly "větší smysl pro přijetí chvály", "poznam, ze mám svou 
cestu", "pěkné vzpomínky", "poznání, že nejsem nemocná", "pocit větší sz1y", 
"pochopení, že jsem dost silná na to, abych dál pokračovala bez skupiny". 

Pasy a jízdenky, které terapeuti vydají všem účastnicím, znamenají, že 
příprava na další úsek cesty je dokončena. Terapeuti reflektují přínos skupiny 
pro ně samé a dávají ženám "na cestu" malý dárek - knoflík ve tvaru čajové 
konvice na níž je nakresleno zlaté srdcem, společně s lístkem s citátem od Leely 
Anderson: 

Pamatuji si na malou brož, kterou pro mě vytvořil můj přítel - kulatou a 
smyslnou stříbrnou konvičku se zlatým srdcem uprostřed. Tento dar symbolizoval moji 
ne'Kdejší poznámku o významu pout v mém životě : když tak přemýšlím o všech 
revoludch, především v životě žen, ať už byly politické nebo srdeční, začínaly nad 
šálkem čaje. Tak nějak se pro mě stalo zrození pout podobným obyčejnému sdz1ení čaje. 

Terapeuti komentují svůj vztah k tomuto citátu, který vystihuje význam 
pout - spojení a vztahů, které vycházejí z obyčejných, malých věcí a potom 
přecházejí v neobyčejné. V tomto duchu skupina končí- společnou párty. 
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