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Abstrakt diplomové práce: 

 

Východiska: Mezi základní charakteristiky p ístupu zam eného na lov ka 

(PCA) ve vztahu klient- terapeut pat í mimo jiné pojmy bezpodmíne né p ijetí, 

empatie a autenticita. V minulosti se tento psychoterapeutický sm r nazýval 

nedirektivním. Dnes je tento název p ekonán pro jeho redukující p edur ení, 

nicmén  pojem nedirektivita by se dal ozna it jako další z jeho p ízna ných 

rys . Sou asný systém lé by a rehabilitace závislých v psychiatrických 

lé ebnách, terapeutických komunitách i ambulantních typech lé by je založen 

na kontrole, režimu, vedení, tvorb  terapeutického plánu a jiných, zejména 

kognitivn -behaviorálních metod, které jsou v sou asné adiktologii 

„dominantní“. Nabízí se proto otázka, zda PCA m že najít v adiktologii 

uplatn ní a zda tento p ístup není v rozporu se sou asnou praxí ambulantní 

pé e. Cílem této práce je práv  identifikování problematických i 

kontroverzních oblastí kompatibility PCA se sou asným systémem 

adiktologické ambulantní pé e a popsání problematiky aplikace PCA 

v ambulantní adiktologické lé  pohledem jejich pracovník . 

Metodologie:Data byla získánapomocí polostrukturovaných interview, jejichž 

respondenty byli pracovníci adiktologických ambulancí, kte í absolvovali 

psychoterapeutický výcvik PCA. Pro analýzu dat byly využity prvky zakotvené 

teorie. Záv r: Jako hlavní rozpor v kompatibilit  PCA p ístupu a sou asné 

ambulantní adiktologické pé i byl identifikován problém nesouladu rolí p i 

uplat ování kontroly abstinence b hem lé by a sou asným uplat ováním prvku 

bezpodmíne ného p ijetí. Zárove  bylo zjišt no, že ambulantní pracovníci 

nalezli r zné mechanizmy, kterými rozpor vhodn eší. Celkov  tedy z výzkumu 

vyplývá, že kompatibilita PCA s jeho uplatn ním v ambulantní pé i je pom rn  

vysoká.  

 
Klí ová slova: 

 
lé ba závislostí - p ístup zam ený na lov ka (PCA) -ambulantní lé ba -

kompatibilita - psychoterapie 
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Abstract of the thesis: 

 

Background: The basic characteristics of the person-cantered approach (PCA) 

in the relationship between client-therapist include concepts of unconditional 

positive regard, empathy and congruence. In the past, it was called non-

directive psychotherapy direction. Today, the name was overcome for reducing 

predetermination, yet the concept of nondirectivity could be described as one of 

typical features. The current system of treatment and rehabilitation of addicts in 

psychiatric hospitals, therapeutic communities or outpatient treatment is based 

on the system of inspection, regime, management, therapeutic plan and other 

particularly cognitive-behavioral methods that are currently in addictology 

"dominant". It has therefore question whether the PCA can found application in 

addictology and whether this approach is not inconsistent with current practice 

of outpatient care. The aim of this work is currently identifying problematic or 

controversial areas of compatibility of PCA system with the current 

addictological outpatient care and described the issue of the application of PCA 

in outpatient treatment from the perspective of their workers. Methodology: 

Data were collected through semi-structured interviews, the respondents were 

employees of addiction clinics who received psychotherapy training in PCA. For 

data analysis was used elements of grounded theory. Conclusion: The main 

contradiction in compatibility of PCA approach with present addictological 

outpatient care was identified problem of discrepancy roles in asserting of 

abstinence during psychotherapy treatment and the parallel application of an 

element of unconditional positive regard. It was also found that outpatient 

workers have found a variety of mechanisms by which suitably solved this 

discrepancy. Overall, the research shows that the PCA compatibility with its 

application in patient care is relatively high. 

 
Keywords: 
Treatment of addictions - Person cantered approach (PCA) - Outpatient care - 

Compatibility - Psychotherapy 
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ÚVOD 
Psychoterapie je v oblasti lé by závislostí dnes již samoz ejmý a 

nezpochybnitelný prvek. Názory na zp sob psychoterapeutické práce se ale 

kdy podstatn  r zní. Cílem této práce není zpochybn ní jakéhokoliv 

psychoterapeutického sm ru i filozofického východiska, ale snaha o 

prohloubení pov domí o p ístupu zam eném na lov ka, jeho uplatn ní 

v adiktologii, konkrétn  v oblasti ambulantní lé by. V sou asné dob  je trendem 

používat spíše intervence, které jsou podložené „evidence based practice“, o 

kterých se dá s jistotou hovo it jako o ú inných a navíc nákladov  efektivních. 

Proto, abychom mohli intervenci za adit mezi metody takto posv cené, je t eba 

ji podrobit rozsáhlému nezávislému výzkumnému bádání. Zám rem této páce je 

také podnítit všechny, kte í mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti p ístupu 

zam eného na lov ka, aby se v novali publikování a výzkumu a podpo ili tak 

rozmanitost pé e o závislé.  

V teoretické ásti práce se autorka bude zabývat stru ným nástinem 

problematiky závislostí a ambulantní složkou adiktologické pé e. Dále popíše 

základní teoretická východiska p ístupu zam eného na lov ka (PCA) jako 

jsou teorie osobnosti Carla Rogerse, jeho teorie terapie, mechanismus vzniku 

psychických obtíží i výzkumu v oblasti efektivity tohoto terapeutického sm ru. 

Na záv r teoretické ásti, která bude v nována teoretickým v domostem i 

praktickým zkušenostem, jež vyplývají z aplikace PCA v adiktologii, budou 

ipojeny podkapitoly o p ístupech a metodách, které vycházejí z PCA filozofie.  

V praktické ásti bude popsán kvalitativní výzkum, jehož prost ednictvím se 

autorka pokusila zodpov t otázku kompatibility PCA se sou asnou 

ambulantní praxí a jeho aplika ních možností. V kapitole „Souhrn výsledk  

podle výzkumných otázek“ budou identifikovány hlavní rozpory této 

problematiky a také mechanismy, jakými se s nimi ambulantní pracovníci 

vyrovnávají. V diskuzi pak bude následovat porovnání hlavních výzkumných 

zjišt ní s dosavadními publikovanými znalostmi.  
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TEORETICKÁ ÁST 

1 Závislost jako nemoc 

1.1 Teorie vzniku a rozvoje závislostí 
V biomedicínském modelu je drogová závislost nemocí v ist  léka ském slova 

smyslu. Pokud p idáme k modelu sociální složku, rozší íme jej o rozm r 

psychických funkcí, mezilidských vztah , jejich dynamického vývoje a 

vzájemného podmi ování. Kudrle in Kalina (2003a, s. 93) hovo í o tvrté, 

spirituální složce jako o pot eb  „vztahu k n emu, co mne p esahuje,… co je 

za každodenním úsilím, co dává smysl tomuto úsilí a životu v bec“. 

„Existenciální prázdno, deprese a ztráta smyslu bytí, jsou témata, která 

stávají, i když lov k již stabilizoval svoji abstinenci. Proto je d ležité 

v terapeutickém programu pamatovat na p ístupy, které se dotýkají roviny 

chto pot eb.“ 

Nemoc a tedy i drogová závislost vzniká v pr hu vývoje osobnosti ve 

vzájemné interakci biologických, psychologických a vztahových faktor . 

emž podstatnými pojmy jsou dispozice (nap . genetické i biologické a 

dispozice psychologické získané v raném d tství), zranitelnost, která se vyvíjí 

na podklad  dispozic v dalším pr hu života a spoušt e (nap . životní 

události, nároky vývojového období), které vedou k manifestaci poruchy (Kalina, 

2003, s. 78). 

iny alkoholismu a drogové závislosti jsou velmi komplexní. Zatím nebylo 

potvrzeno nic, co by jednozna  potvrzovalo vznik závislosti. Neznáme 

predisponovanou alkoholickou osobnost. U n koho se rozvíjí závislost na 

základ  excesivního pití pro psychologické problémy, jinde p evažují genetické, 

vrozené dispozice anebo sociokulturní vazby na alkohol a rituály spojené 

s užíváním alkoholu nebo jiných návykových látek. Nej ast ji jde o kombinaci 

ady faktor . Nap íklad ur ité fyziologické faktory, bu  hereditální nebo získané, 

se kombinují s psychologickými nebo sociokulturními p i vytvo ení závislosti 

(Kudrle in Kalina, 2003, s. 91). 
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Návykové zneužívání alkoholu nebo drog vede k vytvá ení 

psychofyziologických stav , které jsou ve své podstat  nev domé, 

nedobrovolné a mají sebeposilující charakter (Kudrle in Kalina, 2003, p. 91). 

Lé ení závislostí musí zahrnout všechny faktory bio-psycho-socio-spirituálního 

modelu. Tomu odpovídají vedle detoxikace a farmakoterapie další lé ebné 

postupy, které se souhrnn  nazývají psychosociální terapie. Pat í k nim r zné 

metody individuální, skupinové i rodinné psychoterapie, v etn  terapie 

v lé ebném spole enství (Kalina, 2003, p. 78). 

 

1.2 Situace užívání návykových látek v R 
Pokud jde o užívání alkoholu, odhadovaný po et osob ve v ku 18–64 let 

užívajících alkohol rizikov i škodliv  se v R pohybuje v intervalu od 990 tis. 

až 1,4 mil. (z toho 800 tis. až 1 mil. muž  a 220–320 tis. žen). Po et osob ve 

zna ném riziku závislosti nebo závislých na alkoholu se odhaduje na 50–150 

tis. osob (z toho 40–135 tis. muž  a 7–10 tis. žen). Sovinová, Csémy In SNN 

(2013). 

Míra užívání nelegálních drog v obecné populaci R je stabilní a mezi mládeží 

dokonce klesající, což lze ozna it za velmi pozitivní trend. Výsledky 

popula ních dotazníkových pr zkum  realizovaných v posledních t ech letech v 

dosp lé populaci ukazují, že nej ast ji užitou nelegální drogou jsou konopné 

látky (23–34 %), následované extází (4–10 %), halucinogenními houbami (4–9 

%) a LSD (2–6 %). V posledním m síci uvádí užití nelegálních drog mimo 

konopné látky mén  než 1 % respondent . Mladí dosp lí (15–34 let) vykazují 

vyšší míry užívání – p ibližn  p tina má zkušenosti s konopnými látkami v 

posledním roce a vykazují tak jedny z nejvyšších hodnot v Evrop  (Mrav ík et 

al., 2012).  

Problémové užívání drog zahrnuje podle definice Evropského monitorovacího 

st ediska pro drogy a drogové závislosti injek ní užívání drog a/nebo 

dlouhodobé i pravidelné užívání opiát  a/nebo drog amfetaminového typu 

a/nebo kokainu, nezahrnuje tedy nap . intenzivní i závislostní užívání t kavých 

látek a/nebo konopných drog (EMCDDA, 2009). V r. 2011 znovu mírn  vzrostl 
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po et problémových uživatel  drog odhadovaný z dat nízkoprahových 

program  – st ední hodnota dosáhla 40,2 tis. osob, z toho bylo 38,6 tis. 

injek ních uživatel  drog. Na nár stu se podílejí p edevším uživatelé pervitinu 

(30,9 tis.), u opiát  došlo k dalšímu poklesu (na 9,3 tis). (Mrav ík et al., 2012) 

Tabulka . 1 Prevalence užití drog v obecné populaci v roce 2011, v % (Národní 
monitorovací st edisko pro drogy a drogové závislosti and Factum Invenio, 2011) 
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Tabulka . 2 Celoživotní prevalence užití vybraných nelegálních drog v obecné 
populaci (16-64) podle v ku, v % (Národní monitorovací st edisko pro grogy a drogové 
závislosti and Factum Invenio, 2011) 

 

2 Vymezení ambulantní pé e 

2.1 Historie 
Lé ba závislosti na psychoaktivních látkách, zejména lé ba alkoholizmu, má v  

eské republice p ibližn  stoletou tradici. Pé i o uživatele psychoaktivních 

látek, v po áte ním období p edevším o uživatele alkoholu, poskytovaly od 

konce padesátých let 20. století tzv. protialkoholní poradny a l žková za ízení 

oboru psychiatrie.A to p evážn  psychiat i a léka i s nástavbovou atestací v 

oboru „návykové nemoci“.  Toto ozna ení se b žn  používalo až do roku 1981, 

pozd ji pak byly evidovány pod názvem AT ordinace, poskytující pé i nejen 

uživatel m alkoholu, ale také uživatel m ostatních psychoaktivních látek.  

Na za átku devadesátých let 20. století došlo k rozvoln ní sít  AT poraden a 

jejímu rozpušt ní v systému ambulantní psychiatrické pé e(Nechanská et al., 

2011). 
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2.2 Sou asný stav 
Obor návykových nemocí- adiktologie se v posledních 20 letech vyvíjel po 

rozpadu AT v jiných oblastech i jiným sm rem. Vznikaly nové typy služeb, 

zm nil se p ístup k uživatel m psychoaktivních látek. Absenci léka ských 

služeb za aly áste  nahrazovat nov  vznikající služby s úzkou vazbou na 

místní komunitu – kontaktní a poradenská centra, terénní programy, 

terapeutické komunity, dolé ovací programy, stacioná e, z izované pracovníky 

nestátních organizací p evážn  jen pro uživatele nelegálních drog. P vodní bio-

medicínský p ístup byl nahrazen bio-psycho-sociálním s v tší poptávkou po 

kontaktní práci s klientem, minimalizaci rizik, sociální práci, psychoterapii, 

substitu ní lé  apod. Do pé e o klienty se zapojili pracovníci 

nezdravotnických profesí (psychologové, sociální pracovníci, speciální 

pedagogové apod.). Vznikaly tak nové, dosud chyb jící služby, jež se postupn  

pln  profesionalizovaly. SNN (2013) 

 

2.2.1 Po et žádostí o lé bu 
V níže uvedených grafech m žeme sledovat vývoj po tu evidovaných pacient  

v ambulantních za ízeních. Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky 

R. 

Graf . 1 Po et pacient  ošet ených pro poruchy vyvolané alkoholem v ambulantních 
psychiatrických za ízeních podle pohlaví v letech 1992–2008 
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Graf . 2 Po et pacient  ošet ených pro poruchy vyvolané ostatními návykovými 
látkami v ambulantních psychiatrických za ízeních v letech 1992–2008 

 

 

2.2.2 Cílová populace služeb ambulantní adiktologické pé e 

Dle SNN (2013) jsou cílovou skupinou klient /pacient  služeb ambulantní 

adiktologické pé e podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-10) 

osoby, které trpí poruchami, jež byly vyvolány užíváním jedné nebo více 

psychoaktivních látek (F10–F19), patologickým hrá stvím (F63.0), dalšími, 

obdobnými poruchami a/nebo abúzem látek nevyvolávajících závislost (F.55). 

Jejich zdravotní stav a sociální situace v d sledku užívání psychoaktivních 

látek/patologického hrá ství vyžaduje odbornou pé i ambulantní i reziden ní.  

Onemocn ní má recidivující charakter a lé ba je tedy asov  náro ná a 

dlouhodobá – je obtížn  ovlivnitelná pouze farmakoterapií, vyžaduje vysoký 

objem psychosociálních intervencí, nutnost práce s rodinou pacienta, 

dlouhodobou a asov  náro nou psychoterapii. 

Z t chto d vod  je nutné, aby adiktologické služby spl ovaly nároky dobré 

praxe, tedy takové, která je podložená výzkumem. Jedná se tedy o uplat ování 

individuálního p ístupu k pacient m/klient m v kontextu bio-psycho-sociálního-

spirituálního modelu závislosti s ohledem na jejich pot eby. 
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2.2.3 Hlavní typy specializovaných adiktologických služeb 
Nezdravotní služby ambulantní adiktologické pé e mají v sou asné praxi 

podobu p edevším nízkoprahových kontaktních a poradenských center (n která 

z nich jsou ovšem registrována i jako zdravotní služby). K hlavním limit m 

chto služeb ve stávající podob  pat í skute nost, že až na výjimky nejsou 

poskytovány jako registrované zdravotní služby a specializují se p edevším na 

poskytování služeb uživatel m nelegálních psychoaktivních látek. Dále se jedná 

o ambulantní poradenská a lé ebná nezdravotnická centra a programy, která 

nemají charakter nízkoprahových služeb, poskytují více strukturovanou pé i a 

mohou mít charakter také následné pé e, resp. dolé ování (after-care); jsou 

provozována p evážn  NNO. 

Krom  výše uvedených ambulantních pracoviš  byly v nedávné dob  z izovány 

poradny pro odvykání kou ení, jejichž úzká specializace pouze na ku áky 

tabákových výrobk  op t vede k fragmentaci pé e o závislé na návykových 

látkách v R. SNN (2013) 

Soub žn  s rozvojem ambulantní pé e došlo k vytvo ení originálního a 

svébytného modelu lé by závislostí, jehož autorem je Jaroslav Skála. Mrav íket 

al.. (2012, s. 136) jej popisuje následovn : „Skál v model lé by závislostí, jež je 

praktikován od roku 1948 p edevším na l žkových odd leních, je modelem, 

který spojuje zásady lé ebn -výchovného kolektivu i terapeutické komunity a 

behaviorální p ístupy, projevující se zejména v náro ném lé ebném režimu 

s bodovacím systémem. Model, který je též nazýván Apoliná ský model 

zd raz uje abstinenci a individuální a kolektivní zodpov dnost pacient . 

K dalším d ležitým složkám pat í pravidelná shromážd ní komunity, skupinová 

terapie, práce s rodinou, d raz na psychoedukaci a posilování fyzické 

zdatnosti.“ 
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3 P ístup zam ený na lov ka (PCA) 
 

„Fakta jsou p átelská.“ 

Carl Rogers 

 

3.1 Vymezení PCA 
Nedirektivní p ístup, p ístup zam ený na klienta, p ístup zam ený na lov ka, 

i Rogersovská psychoterapie jsou názvy, které v sob  odrážejí podstatu 

vyvíjejícího se živoucího konceptu, jež se stal postupem asu spíše 

„zp sobem bytí“, nežli pouze prost edkem terapeutické zm ny.  

Základní hypotézou tohoto p ístupu dle Rogerse (1998, s. 106) je: „Jedinci 

disponují ve svém nitru nesmírnými potencemi sebeporozum ní a prom ny 

vlastního sebepojetí, základních postoj  a jednání zam eného na vlastní self. 

Tyto možnosti mohou být využity v definovatelné atmosfé e, ve které vládnou 

podporující psychologické vztahy.“ 

O n co konkrétn ji (co se týká popisu atmosféry a osobnostního r stu), 

nicmén  o n co direktivn ji (co se týká pojetí nositele zm ny) popisuje tento 

ístup Vym tal (1996, s. 9). 

„Rogersovský psychoterapeutický p ístup znamená, že terapeut dosahuje 

konstruktivních zm n v osobnosti a v projevu klienta tím, že jej bez výhrad a 

vst ícn  akceptuje, projevuje se v i n mu vysoce empaticky a autenticky. 

Touto vztahovou nabídkou vytvá í psychoterapeutický prostor, který podporuje 

osobnostní r st a umož uje p ekonání klientových inkongruencí (vnit ních 

rozpor ), což se d je díky pravdiv jšímu porozum ní sob  a subjektivn  

významným vztah m“ (Vym tal, 1996, s. 9). 

Volfová (2007, s. 46) popisuje, v em má PCA p ístup od starších (analytického 

i kognitivn -behaviorálního) odlišný cíl. „Usiluje o v tší nezávislost a integraci 

jedince více, než bychom doufali, že takových výsledk  dosáhneme, když 

budeme napomáhat p i ešení problému. Jedinec, ne problém je st edem 

zájmu. Cílem není vy ešit jeden konkrétní problém, ale napomáhat jedinci v 
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stu, tak aby mohl zvládnout nyn jší problém a také pozd jší problémy více 

integrovaným stylem.“ 

 

3.2 Teorie PCA 
Podle Šiffelové (2010) se Rogersem formulovaná teorie p ístupu zam eného 

na lov ka sestává ze ty  hlavních ástí: 

 

- Teorie osobnosti (teorie self) 

- Teorie terapie 

- Teorie pln  fungujícího lov ka 

- Teorie interpersonálních vztah  

 

Úst ední myšlenkou teorie je teze, že v d rném vztahu s druhým lov kem 

(terapeutem), který je co nejvíc sám sebou a vytvá í nehodnotící, p ijímající a 

naslouchající atmosféru, se v lov ku (klientovi) uvol uje r stový potenciál a 

vlivem svých vlastních sil se za ne rozvíjet pozitivním a zdravým sm rem. 

Teorie osobnosti a teorie terapie pak osv tlují zp soby, podmínky a principy, na 

kterých tento p edpoklad funguje(Šiffelová,2010, s. 35). 

Posledním dv ma teoriím, tedy Teorii pln  fungujícího lov ka a Teorii 

interpersonálních vztah  se zde kv li rozsahu práce, nebude autorka v novat. 

 

3.2.1 Teorie osobnosti (self) 

Ke konci svého života považoval Rogers (1998, s. 106) za základní kámen 

svého p ístupu dv  sp ízn né tendence. První z nich je aktualiza ní tendence 

jako charakteristika organického života a druhá je formativní tendence (viz. 

Rogers, 1998, s. 112) v univerzu jako celku (vysv tlení této druhé fascinující 

tendence p esahuje rozsah této práce, proto jí zde nebude v nován prostor). 

 
3.2.1.1 Aktualiza ní tendence 
„Aktualiza ní tendence je vrozená tendence organismu rozvíjet všechny své 

kapacity a možnosti takovým zp sobem, který slouží k jeho udržování nebo 

stu. V p ístupu zam eného na lov ka se aktualiza ní tendence považuje za 
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jedinou motivaci lidského rozvoje a chování. Omezení této tendence vychází 

z prost edí, ve kterém lov k žije.“ (Šiffelová, 2010, s. 35) 
Rogers (in Šiffelová, 2010) postuloval v roce 1959 myšlenku aktualiza ní 

tendence jako sou ásti veškeré motivace, expanze a obohacování, která je 

základem pro terapii, lidský vývoj, osobnost a interpersonální vztahy. 

Aktualiza ní tendence je univerzální lidskou vlastností organismu r st a rozvíjet 

se. Je neustále p ítomná a nezávislá na prost edí a lov k si její p sobení 

nemusí uv domovat. Netýká se jen uspokojování primárních pot eb a redukce 

nap tí, ale zahrnuje i pot ebu a touhu být kreativní, u it se a obohacovat sv j 

život a osobnost. Organismus/ lov k sm uje neustále k v tší seberegulaci, 

nezávislosti a zodpov dnosti a vzdává se kontroly a ízení vn jšími silami.  

 

3.2.1.2 Self 

Dalším z klí ových pojm  Rogersovy teorie je pojetí self jako „psychologického 

konstruktu, který vyjad uje výsledek všech vjem lov ka o svém organismu a 

prožívání a jejich vztah  s vjemy a objekty v jeho vn jším sv “ (Šiffelová, 

2010, s. 41). 

 

Zkušenosti organismu (tzv. organismické zážitky), pro britskou 

psychoterapeutku Tolan (2006, s. 13), „neznamenají vlastn  nic jiného, než 

schopnost organismu mít zážitky a zkušenosti. Vidíme, slyšíme, dotýkáme se, 

cítíme, chutnáme, poci ujeme sv j vnit ní smutek i nešt stí, zlost nebo klid. 

Toto prožívání je v podstat  neutrální- není ani zdravé, ani nezdravé, není 

dobré ani špatné. Jednoduše je. Bez struktury Self bychom nedokázali žádné 

z t chto prožitk  vykládat a dávat jim smysl“. Vztah zkušeností a struktury Self 

je znázorn n na obrázku íslo 1. 
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Obrázek 1: Celek osobnosti 

                      Zkušenosti:                                                                             Sturktura Self: 

                      Informace                                                                                P esv ení  

                      o sob  a sv                                                                          a hodnoty ve  

                      získané pomocí                                                                       vzahu k sob   

                      smysl                                                                                       a sv tu 

 
 

Rogers (1950 In Šiffelová, 2010) definuje Self jako: „… organizovaný, 

konzistentní, pojmový gestalt, který se skládá z percepcí vlastností „já“ a „m “ a 

percepcí vztah  k já nebo mn  a k dalším aspekt m života spolu s hodnotami, 

které se týkají t chto percepcí. Je to gestalt, který je p ístupný uv dom ní, ale 

nemusí být nevyhnuteln  uv domovaný. Je to fluidní, m nící se proces, ale 

v každý daný moment je to specifická entita, kterou lze operacionáln  

definovat.“ 

 

Šiffelová (2010) hovo í o tom, že sebepojetí je tvo eno dv ma mechanismy a to 

bu  prožívané p ímo organismem (organismické zážitky), ale mohou být též 

hodnotami a postoji evzatými nebo introjikovanými od druhých.  

 

Podle Vym tala (1996, s. 41) rozlišuje Rogers „v duchu americké psychologické 

tradice mezi „já“ jako subjektem  („I“) a „já“ jako objektem „Self“. „Já“ inné, tedy 

„já“ vztahující se a hodnotící vede k vytvo ení „já“ jakožto objektu, jímž je 

v tomto p ípad  sebepojetí (sebeobraz), tedy to, jak sebe vnímám, hodnotím a 

nakonec prožívám. Sebepojetí zahrnuje i postoje a hodnocení všeho 

subjektivn  významného. Základním rozdílem mezi pohledem rogersovské 
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psychoterapie a analytické psychologie je, že sebepojetí se vytvá í a m ní celý 

život.“ 

 

3.2.2 Teorie terapie 

Podle Šiffelové (2010, s. 45) je „chování lov ka zpravidla konzistentní s jeho 

pojetím Self (mnohdy i na úkor organismu). Ale zážitky nebo pot eby, které 

nemohou být p ijaté (symbolizované) do sebepojetí a mohou vést k psychické 

tenzi, maladjustaci nebo k chování nekonzistentnímu se Self. lov k m že tyto 

zážitky vnímat jako ohrožující a m že je odmítnout, pop ít nebo zkreslit, 
protože brání své Self a své sebepojetí.K psychické adjustaci a integrit  

dochází, pokud je pojetí Self kongruentní se všemi zážitky organismu. 

V podmínkách, že Self nevnímá ohrožení, mohou být všechny zážitky 

zhodnocené a asimilované do sebepojetí a vést k jeho zm  a rozvoji. 

Takovéto podmínky, d ležité pro zm nu sebepojetí, m že poskytnout práv  

terapie.“ 

 
3.2.2.1 Nevyhnutelné a dosta ující podmínky osobnostní zm ny 
Šiffelová (2010) uvádí, že jedním z nejrozší en jších nedorozum ní v teorii 

ístupu zam eného na lov ka byla/je domn nka, že t i níže uvedené 

úst ední podmínky p edstavují vše, co je pot ebné k úsp šné terapii. Úst ední 

podmínky (coreconditions), které jsou poskytovány terapeutem: 

- Kongruence 

- Bezpodmíne né p ijetí 

- Empatické porozum ní 

Rogersova hypotéza však postuluje šest podmínek a v teorii se nikdy netvrdilo, 

že jenom tyto t i jsou nevyhnutelné a dosta ující.   

 

Nevyhnutelné podle Rogerse znamená, že pokud má dojít k terapeutické 

zm , musejí být p ítomné všechny podmínky. Pokud jen jediná podmínka 

není spln na, pak jakkoli se terapeuti snaží, terapeutická zm na není možná. 

Žádné jiné podmínky nejsou nevyhnutelné. Jestliže existuje t chto šest 

podmínek, které trvají ur itý as, je to dosta ující, a bude následovat proces 

konstruktivní osobnostní zm ny. 
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Dosta ujícím Rogers míní, že pokud jsou všechny podmínky p ítomné, není 

eba ni eho dalšího, aby to podpo ilo zm nu. Podtržené položky jsou ty 

podmínky, které rozši ují známou úst ední „trojici“. 

 

- Dv  osoby jsou v psychologickém kontaktu. 

- Klient je ve stavu inkongruence, zranitelný a úzkostný. 

- Terapeut je ve vztahu kongruentní nebo integrovaný. 

- Terapeut prožívá v i klientovi bezpodmíne né pozitivní p ijetí. 

- Terapeut prožívá empatické porozum ní klientova vnit ního vztahového 

rámce a snaží se komunikovat toto prožívání klientovi. 

- Klient alespo  v minimální mí e vnímá terapeutovo empatické 

porozum ní a bezpodmíne né pozitivní p ijetí. 

 
Empatie 
Tolan (2006, s. 33) hovo í o empatii následovn : „Na té nejjednodušší úrovni je 

empatie prostým p eformulováním slov druhé osoby, abychom jí ukázali, že ji 

slyšíme a chápeme. Na nejbohatší úrovni však spo ívá v neohroženém 

zkoumání vnit ního sv ta druhé osoby, ve vyci ování nevyslovených význam , 

v soucitném pojmenování bolesti, utrpení, ponížení, stejn  jako tveráctví a 

radosti… To neznamená, že by empatický poradce ve sv  klienta ztrácel své 
vlastní Self. Jakkoliv hluboce je zasažen beznad jí svého klienta, je si v dom 

své vlastní nad je. Když ho vnit  zra uje klientova bolest, je si v dom, že to 

není jeho vlastní zran ní. Když slyší klientovu nenávist v i zneužívajícímu 

rodi i, není to on sám, kdo zneužívající osobu nenávidí a je p ipraven slyšet i 

klientovu lásku k onomu rodi i.“ 

 

Kongruence 
K p iblížení kongruence zde použijeme definici Mearnse a Thornea (2013, s. 

96-97) „Pokud definujeme empatii jako proces, bezpodmíne né pozitivní p ijetí 

jako stav, tak kongruence se jeví jako stav bytí terapeuta v i klientovi.  

Kongruence je stav bytí terapeuta, kdy jeho vn jší odpov di klientovi se 

neustále shodují s jeho vnit ním prožíváním klienta. Terapeut je kongruentní, 

když je otev en  tím, kým je, když reaguje na svého klienta- když jeho reakce 

na klienta odpovídá tomu, co prožívá, a není p edstíráním i obranou.“ 
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Bezpodmíne né pozitivní p ijetí 
„Bezpodmíne né p ijetí je ozna ení základního postoje terapeuta zam eného 

na lov ka v i svému klientovi. Terapeut, který zastává tento postoj, hluboce 

oce uje lidskost svého klienta a ve svém oce ování se nenechá odradit 

žádným zvláštním chováním klienta. Tento postoj se projevuje v terapeutov  

neustálém p ijímání a srde nosti v i klientovi.“ (Mearns, Thorne, 2013, s. 78) 

 

i podmínky v propojení 

Mearns a Thorne (2013, s. 116) mají za to, že síla podmínek tkví v jejich 

spole né p ítomnosti, ve vysoké mí e, v propojení a v proplétání, které vytvo í 

co v tšího, než jsou jen jednotlivé ásti a citují Bozarhta: „vzájemný vztah 

podmínek kongruence, empatie a bezpodmíne ného p ijetí je tak silný, že jsou 

v teorii neodd litelné. Rogers ob as popisoval podmínky odd len , aby poskytl 

pragmatická vodítka terapeut m a objasnil specifické aspekty každé z dimenzí.“ 

 

3.2.2.2 Fenomenální pole a klientova jedine ná realita 

lov k existuje v neustále m nícím se sv  prožívání. Šiffelová (2010) tento 

sv t ozna uje jako jeho fenomenální (jevové) pole, které obsahuje vše, co 

organismus prožívá, a  jsou jeho zážitky vnímané v dom i ne. Rogers 

vychází z teorie pole, když tvrdí, že jen ást prožívání se symbolizuje ve 

domí.  

Tolan (2006, s. 23) k symbolizaci ve v domí dodává: „jestliže je n co v našem 

domí p esn  symbolizováno, dokonale to známe. V duchu to vidíme a umíme 

to pojmenovat. Není to n co ur itého ani nejasného, spojeného s pocity obav i 

strachu. Jestliže naopak zažíváme n co, co není p esn  symbolizováno ve 

domí, zdá se, že to v nás kdesi p etrvává a eká na okamžik, kdy budeme 

ipraveni znovu to zažít a správn  za lenit do struktury Self. Prost ednictvím 

takové opakované zkušenosti a symbolizace, se naše struktura Self m ní, aby 

mohla pojmout symbolizaci, která je nyní p esná.“ K tomu v pr hu asu 

dochází, pokud je p ítomno zmín ných šest podmínek. 
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Obrázek íslo 2. Metaforické znázorn ní fenomenálního pole v podob  

divadla: 

 

 

hledišt  

 

 

 

 

jevišt                                                                        v domý prožitek  

 

      egoobranné mechanismy  
  

zákulisí                                                                     latentní stadium 
 

 

 

Symbolizace zážitku (proces terapie): p esun p edm tu z latentního stádia, 

které je neuchopitelné a nekontrolovatelné, do oblasti v domého prožitku. Nyní 

je díky „osv tlova m“ zv dom ný a tudíž se dostane pod naší kontrolu. 

 

tšina zážitk  tvo í pozadí percep ního pole (na obrázku íslo 2 je to 

„jevišt “), ale jak píše Šiffelová, 2010, s. 64) „jsou dostupné v domí a snadno 

se stanou figurou, když pot eba jedince zp sobí, že se vjemy dostanou do 

ohniska, protože jsou spojené s jejím uspokojením. M že, však nastat situace 

kdy jedinec brání ur itým zážitk m, aby se dostaly do v domí.“ (zážitky za 

„zákulisí“). 

Šiffelová, tamtéž hovo í, že to, jak lov k prožívá své pole, sv j sv t, se 

projevuje v jeho chování. Rogers chování definuje jako reakci na pole tak, jak 

je vnímané. lov k se nap íklad snaží získat peníze, protože je vnímá jako 

zdroj emocionálního bezpe í, a koli v bec nemusí tuto jeho pot ebu 

uspokojovat. Rozhodující pro ur ení chování je tedy vnímání. Když se 

zm ní, zm ní se i reakce lov ka.“ 
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Jak íká Tolan (2006, s. 23) „…zm ny, které nastávají prost ednictvím 

poradenství jsou zpravidla nenápadné a postupné a dochází k nim s tím, jak se 

struktura Self uvol uje, aby mohla pojmout zkušenost, jež byla d íve pop ena 

nebo zkreslena.“  

3.2.3 Mechanismus vzniku psychických obtíží: 
Šiffelová (2010, s. 38) p edpokládá, že aby se Self mohlo rozvíjet, musí být 

napln ny dv  základní pot eby: „pot eba pozitivního p ijetí“ druhými lidmi 

(positive regard) a „pot eba pozitivního sebep ijetí“ (positive Self-regard). 

Pot eba p ijetí od lidí, na kterých závisí p ežití (nap . rodi ), je tak veliká, že tito 

lidé mohou mít zna ný vliv na jedince tím, že mu tuto lásku a akceptaci odep ou 

nebo hrozí jejím odep ením. Aby si jedinec udržel jejich p ijetí, má tendenci 

ignorovat n které aspekty vlastního vnit ního prožívání nebo je alespo  

neprojevuje. Následkem toho se lov k postupn  u í vnímat se tak, jak jej 

vnímají druzí, a p ehlíží vlastní zážitky, když cítí, že se neshodují s hodnotami 

ch, na kterých závisí.  

 

Vym tal (1996, s. 52) uvádí, že pokud „základní bezvýhradné p ijetí chybí, 

že nastat primární inkongruence, což je rozpor mezi základními vrozenými 

pot ebami dít te a jeho zkušenostmi v rámci vytvá ejícího se sebeobrazu a 

sebepojetí. Nej ast ji vznikají tak, že blízké dosp lé osoby dít  p ijímají 

s výhradami, a protože dít  pot ebuje a touží po kladné citové odezv  

projevované nap íklad pochvalou, ze strany dosp lého, p ijímá jejich selektivní 

hodnocení za své a p i opakování se stane sou ástí jeho sebepojetí a nakonec 

zdrojem takzvaných sekundárních inkongruencí. 

Sekundárními inkongruencemi ozna ujeme rozpory mezi sebepojetím a 

zkušenostmi jdoucími z vn jšího sv ta i z organismu. A co je d ležité- vznikají 

pozd ji a jsou áste i zcela uv domované.“ 

 

Šiffelová (2010) dokládá, že Rogers pro tuto tendenci spoléhat se na hodnocení 

druhých pro vlastní pocit akceptace a sebeúcty použil ozna ení „vn jší 
centrum hodnocení“ (external locus evaluation). Naopak u lidí s „vnit ním 
centrem hodnocení“ (internal locus evaluation) smysl pro sebeúctu nezáleží 

na vn jším hodnocení, ale utvá í se uvnit , na základ  jejich vlastních pocit  a 
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zážitk  v souladu s jejich vlastním hodnotovým systémem. 

 

3.2.4 P enos v PCA 
Jednou z nej ast jších otázek, jež vyplývají ze snahy zástupc  jiných 

psychoterapeutických sm  o pochopení PCA, je otázka p enosu. Vnímají 

rogeriáni tento p enosový fenomén i ho popírají?  

Nechme tedy promluvit samotného Rogerse (2000, s. 182) o tom, jak to tedy 

s p enosem v PCA je: „Pro psychoanalyticky orientovaného terapeuta jsou 

pojmy p enos, p enosový vztah a p enosová neuróza velmi d ležité. Jsou velmi 

blízké samotnému jádru psychoanalytického myšlení.“ 

 

Rogers, tamtéž, se dále o p enosu vyjad uje: „Pokud se p enosové postoje 

definují jako emocionalizované postoje, které existovaly už v n jakém jiném 

vztahu a které se nep im en  vztahují na terapeuta, potom jsou p enosové 

postoje p ítomné ve zna ném množství p ípad , které vedou na klienta 

zam ení terapeuti. Analytik a nedirektivní terapeut zachází s takovými postoji 

stejným zp sobem, jako s každým jiným afektem.  

- Pro analytika to znamená, že také postoje interpretuje a s pomocí t chto 

hodnocení zakládá charakteristický p enosový vztah. Tak se 

emocionalizovaný, závislý vztah mezi klientem a terapeutem skoro vždy 

stává ohniskem úsp šné analytické terapie. 

- Oproti tomu, je v PCA terapii ohniskem klientovo uv domování si a 

vnímání d je, který se nachází spíš v n m samém, než v objektu jeho 

postoj  a jeho vnímání. Pro PCA terapeuta to znamená, že se snaží 

porozum t a akceptovat také postoje, které má potom tendenci 

akceptovat i klient jako svoje vlastní, nesprávné vnímání situace.V na 

klienta zam ené terapii nemá takovýto p enosový vztah tendenci 

vzniknout.“  

 

„P enosové postoje se nejpravd podobn ji vyskytují až tehdy, kdy klienti 

v materiálu, který poušt jí do svého v domí, prožívají zna né ohrožení 
organizace svého Self. Skute ný p enosový vztah se nejpravd podobn ji 

vyskytuje až tehdy, když klient vnímá jiného lov ka tak, že ten druhý lépe 
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rozumí jeho Self, než klient sám.“ (Rogers, 2000, s. 199) To znamená, pokud 

terapeut klienta hodnotí, radí mu a dává mu najevo, že ze své expertní pozice 

rozumí situaci lépe než klient.  

 

3.2.5 Postoj PCA k diagnóze 
Toto téma podn cuje velmi d ležitou otázku a tou je: Má psychoterapii 

edcházet psychologická diagnóza? Stanoviska rozli ných sm  se r zní, 

mezi sm ry tedy neexistuje jednotný konsenzus.   

Rogers vnímá jako jediný užite ný zp sob diagnostikování ten, který je 

produktem terapeutického procesu,  na  n mž  se  podílí  i  klient,  který  ji  pak  

dokáže pln  ijmout. Na rozdíl od p vodního pojetí diagnostiky jako nástroje 

pro výb r té nejvhodn jší lé ebné intervence. 

 
Rogers (2000, s. 202) postuluje dva p edpoklady, na kterých staví svoji 

argumentaci: 

- Chování má p inu a psychologická p ina je ur itý vjem anebo 

zp sob vnímání. 
- Klient je jediný, kdo má možnost pln  poznat dynamiku svého vnímání a 

chování. 

 

Aby se zm nilo chování, musí se zm na ve vnímání prožívat. Rozumové 

chápání to nem že nahradit. I kdyby terapeut s jistotou v l, co p esn  

navodilo danou psychologickou maladjustaci, je pochybné, že by tuto v domost 

dokázal efektivn  využít. To, že to klientovi poví, nepochybn  nepom že. 

Pokud nasm ruje klientovu pozornost na ur ité oblasti, s velkou 

pravd podobností vyvolá odpor nebo nedefenzivní uvažování o t chto 

oblastech.  

Zdá se oprávn né p edpokládat, že klient prozkoumá konfliktní oblasti tak 

rychle, jak bude schopný unést bolest a že bude prožívat zm nu ve vnímání tak 

rychle, jak bude jeho Self schopné toto prožívat a tolerovat. Konstruktivní síly, 

které navodí zm nu vnímání, reorganizaci Self a p eu ení, spo ívají primárn  

v klientovi a pravd podobn  nemohou p ijít z venku.“ 
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Mohlo by se zdát, že Rogers diagnostiku z r zných d vod  odmítal, nicmén  

vzal problematiku z jiného konce a dokonce samotnou terapii nazval 

diagnostikou. Rogers (2000, s. 202) uvádí, že: 

- „Terapie je v zásad  prožívání neadekvátnosti starého zp sobu vnímání, 

prožívání nových a p esn jších percepcí a tudíž rozpoznání významných 

souvislostí mezi percepcemi.  

- Terapie je ve velmi smysluplném a p esném smyslu slova 

diagnostikování, které probíhá spíše v prožívání klienta, než v intelektu 

klinického pracovníka. 

- V terapii zam ené na lov ka by se dalo íct, že úlohou terapeuta je 

poskytovat podmínky, ve kterých je klient schopný tvo it, prožívat a 
akceptovat diagnózu psychogenetických aspekt  svého vývoje.“ 

 
Mearns In Volfová (2007, s. 40) má za to, že nejd ležit jší je porozum t 
duševnímu zdraví a nemoci u konkrétního jedince, nebo  každý jedinec 

reaguje odlišn  na stejný nebo podobný podn t. Rovn ž tak jedinci sdílející 
stejnou diagnózu tém  ur it  nesdílí stejnou strukturu svých symbolizací v 

minulosti, své zpracování p ítomnosti a vizi do budoucnosti pro své Self. Proto 

se také praktici tohoto p ístupu domnívají, že terapie specifická pro jednotlivou 

nemoc je nesmysl.  

3.2.6 Nové PCA teorie psychopatologie  

Tato kapitola navazuje na p edchozí kapitolu 3.2.3 Mechanismus vzniku 

psychických obtíží a dále ji rozvíjí. Rogersovi bylo asto vytýkáno, že 

nevypracoval také koncepci psychopatologie, nicmén  zdá se, že z principu 

PCA filozofie taková explicitní koncepce není nutná.  

Navzdory tomu, v posledních desetiletích se mnozí auto i pokoušeli na základ  

svých zkušeností, asto podep ených výzkumem, vypracovat r zná hlediska na 

psychopatologii vnímanou prost ednictvím PCA optiky.  

Volfová (2007, s. 40) ve své práci o psychóze píše, že „Rogers a jeho 

spolupracovníci i pokra ovatelé sm ru nehovo í o psychóze jako o diagnostické 

kategorii, ale jako o duševním stavu. Tento duševní stav charakterizují 

stažením se z normálního kontaktu, a  už z kontaktu s realitou nebo s druhými 
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lidmi. Defenzivní reakce, která se projevuje jako narušené a neklidné chování, 

vzniká pouze v situacích, kdy je Self zasaženo a zran no novými zkušenostmi a 

zážitky. Rogers v pohled na psychózu je velmi podobný. Považuje jí za stav 

dezintegrace, která zahrnuje zhroucení neurotických obran pop ení a zkreslení 

a zárove  rozvoj extrémních druh  obran jako paranoidního nebo katatonního 

chování. Pot eb  rozvinutí takových extrémních obran je chápáno jako snaha o 

vyrovnání se s obrovským ohrožením Self.“ (Volfová, 2007) 

V rámci sou asného p ístupu zam ené na lov ka jsou rozlišovány t i úst ední 

linie, které rozvíjejí alternativní modely psychopatologie. Jsou jimi: 

- Preterapie G. Proutyho 

- Teorie inkongreunce G. Speirera 

- Teorie obtížných proces  M. Warnerové 

 

Preterapii je níže v nována samostatná podkapitola. 

G. W. Speirer In: Vym tal (1996) vytvo il ucelený systém, tzv. diferencovaný 
model ikongruence. Autor modelu rozeznává t i hlavní zdroje inkongruencí: 

- Dispozi ní model inkongruence je psychologickými prost edky spíše 

neovlivnitelný, protože je konstitu ního (v etn  d di ného rázu). Pat í 

sem nap íklad temperamentové vlastnosti, zvýšená dráždivost nebo 

dispozice k depresi vyskytující se jako rodová záležitost. Psychoterapie 

se zde upla uje jako podp rná, dopl ková lé ba. 

- Sociáln  komunika ní model inkongruence je p edevším vztahové 

povahy, nebo  vzniká b hem života lov ka p sobením druhých lidí, je 

ur ován zvlášt  výchovou, ale i komunika ním stylem. Pat í sem 

nap íklad introjekty. Sociáln  komunika ní podíl inkongruence je dob e 

ístupný a ovlivnitelný psychologickými prost edky a zde je pln  

indikována psychoterapie. 
- Reaktivní podíl inkongruence vzniká jako následek velké 

psychosociální zát že, nap íklad závažnou životní událostí.  
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Posledním uvedeným modelem psychopatologie je podle Šiffelové (2010, s. 

122) model obtížného procesu americké psychoterapeutky Margaret 

Warnerové. Její model kombinuje teorii PCA p ístupu s n kterými záv ry 

vývojové psychologie a nabízí alternativní vysv tlení pro jevy extrémní emo ní 

a vztahové citlivosti. Obtížné zpracování zážitk  prožívají klienti, pokud dojde 

k poškození nebo narušení vývoje psychických nebo biologických schopností 

zpracovávat zážitky.  

Warnerová popisuje t i druhy obtížných proces : 

- ehký- klienti, kte í v d tství trp li nedostatkem empatického 

porozum ní, v dosp losti používají k ehký zp sob prožívání. Tito lidé 

mají tendenci prožívat významné události na velmi nízkém nebo velmi 

vysokém stupni intenzity. Mají problémy se zachycením, i naopak 

s ukon ením zážitku, který je osobn  velice významný a emo  nabitý. 

Navíc mají t žkosti zachytit hledisko druhého lov ka a z stat p i tom 

v kontaktu se svým zážitkem.  

- Disociativní- Klienti s disociativními procesy prožívají sami sebe, jako by 

li více ástí sebe, které v r zných asových obdobích nejsou 

integrovány dohromady. Mohou prožívat nejednotnost, p echázet mezi 

znými autonomními zážitky self, které se mohou zdát „bláznivé“ jim 

samotným nebo druhým lidem.  
- Psychotický- Klienti s tímto stylem zpracování zážitk  mívají obtíže 

s formováním uceleného p íb hu o svých zážitcích, který by dával smysl 

v rámci jejich kultury nebo ve vztahu k jejich prost edí. asto slyší hlasy, 

halucinují, mají bludy, a které nejsou kulturn  p ijatelné a které jsou 

žko zpracovatelné.  

Dalšímu, detailn jšímu rozpracování výše uvedených teorií zde z d vodu 

zam ení práce nebude v nován  prostor.  

3.2 Efektivita PCA 
Humanistické terapie zd raz ují hodnoty sebeur ení, osobního r stu, 

pluralismu, vzájemného vztahu lov ka k lov ku, celostnosti a prožívání jako 

východiska pro jednání a terapeutickou zm nu. N kdy se m žeme setkat s 

názorem, že tyto hodnoty jsou v i kvantitativnímu výzkumu antitetické, ale 
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jedny z prvních výzkum  psychoterapeutického procesu a výsledku provád l 

práv  Carl Rogers. Na konci ty icátých a po átkem padesátých let Rogers 

spolu se svými kolegy publikoval jedny z prvních kontrolovaných studií 

terapeutických výsledk  (Rogers a Dymond In Elliot, 2002). Terapeuti zam ení 

na klienta v šedesátých letech bohužel o výzkum terapeutických výsledk  

bohužel ztratili zájem. Psychologové hlavního proudu a zastánci kognitivních a 

behaviorálních terapií proto m li od konce sedmdesátých let dostatek pádných 

vod  kritizovat humanistickou terapii pro nev rohodnost a nedostatek 

empirických d kaz . V sou asnosti v oboru panuje obecn  rozší ený 

edsudek, že humanistické terapie jsou neú inné (Elliot, 2002). 

To je možná také d vodem, pro  se humanistická psychoterapie v rámci 

univerzitních výcvikových program  klinické a poradenské psychologie bohužel 

stále drží v ústraní, a to navzdory p esv ivým klinickým i výzkumným 

kaz m její ú innosti.  

Nap íklad ve Spojených státech se za humanistické terapeuty považuje jen 

10% praktikujících. Humanistická psychoterapie se v podstat  shodovala s tím, 

jak by podle absolvent  (univerzity) m la ideální terapie vypadat: osobní vztah, 

který umož uje setkání klienta s citlivou, chápající, pozornou, pomáhající a 

autentickou osobou, a to zp sobem, který vede klienta k vnit nímu 

sebeobjevování a u ení. Mnozí z t chto absolvent  nakonec zakotvili u 

kognitivní nebo kognitivn  behaviorální terapie, p ípadn  u n které z 

„krátkodobých“ nebo „strategických“ metod zd raz ujících techniku a um ní 

terapeuta (Cain, 2002). 

Nejlepším zp sobem, jak podle Caina (2002) posílit vliv humanistických 

psycholog  na psychoterapeutickou praxi, je pokra ovat intenzivn ji ve 
výzkumu, který zdokonaluje její metody a ú innost. Za posledních šedesát 

let se v dc m a terapeut m poda ilo nashromáždit dostate né množství 

deckých d kaz  o ú innosti v deckých humanistických terapií. Fakulty, 

klini tí terapeuti, absolventi, klienti a širší ve ejnost se však o t chto výzkumech 

íliš nedozvídají. B hem n kolika desetiletí vývoje terapeutické teorie, praxe i 

výzkumu se prokázalo, že humanistická psychoterapie je stejn  ú inná, ne-li 

inn jší než ostatní terapeutické metody. 



32 
 

Je t eba se znovu p iklonit k tradici p ísn  v deckého zkoumání a praxe, která 

se opírá o zd vodn nou teorii a výzkum. 

3.2.1 Výzkum pro rozvoj praxe 
V sou asné dob  p evládá v psychoterapii eklekticismus a v tšina praktikujících 

si ze široké škály terapeutických p ístup  vybírá takové koncepty a metody, 

které považuje za nejú inn jší. V tšina humanistických terapeutických metod, 

edevším ty, které pocházejí od Carla Rogerse, byly za len ny do výcviku 

jiných terapeutických proud , p es to ale n které jejich p ednosti nejsou dosud 

íliš známy nebo docen ny. Podle Caina (2002, s. 154) jsou to nap íklad: 

- p esv ivý v decký d kaz vlivu optimálního terapeutického vztahu na 

úsp šnost výsledk  u klienta; 

- zdokonalení nejr zn jších metod empatické odezvy;  

- rozpracování nových a dokonalejších metod práce se stále 

obtížn jšími, r znorod jšími a komplikovan jšími typy jedinc , 

partnerských dvojic, rodin a skupin; 

- prokázání hlubokého významu emocí v život lov ka a p evratných 

metod terapeutické práce s emocemi klienta. 

3.2.2 Problematika metodologie 

Cain, (2002) také íká, že empiricky zd vodn né výzkumy jsou problematické 

tím, že up ednost ují výzkumné metody p írodních v d oproti metodám 

spole enskov dním, které mají daleko v tší porozum ní pro subjektivní klient v 

sv t.  

Podle Coopera (2006), velké množství ú inných terapeutických metod se stále 

ješt  nepoda ilo dostate  prozkoumat a prokázat jejich d ryhodnost. 

Nedostatek pr kazného materiálu nemusí automaticky znamenat, že je ur itá 

metoda neú inná. Znamená to pouze, že nebyla prokázána její ú innost podle 

ur itých úzce definovaných kritérií. 

Terapeutický výzkum v pr hu tém  šedesáti let opakovan  prokázal, že 

nejspolehliv jším prediktorem klientova terapeutického pokroku je empatie 

terapeuta. Prokázalo se také, že empatie je pro úsp šnou terapii zcela 

nepostradatelná, a to u všech terapeutických forem. Empatie je základní 



33 
 

sou ástí emo ní inteligence. Jde o složitý vícedimenzionální epistemologický 

proces a zp sob poznávání, který využívá jak afektivní, tak i kognitivní systémy. 

Rogers (2005, s. 65) definoval empatii jako „schopnost správn  vnímat vnit ní 

vztahový rámec druhých lidí prost ednictvím jejich význam  a emo ní složky“. 

Tato definice upozor uje, že empatie je jak emo ní, tak kognitivní proces. 

Pe liv  rozlišoval mezi identifikací a empatií. Identifikace v tomto smyslu 

znamená ztrátu hranic a p ijetí vid ní sv ta druhého lov ka. Rogers 

terapeut m doporu oval, aby svým klient m dávali empatii najevo nap íklad 

tím, že se pokusí reflektovat jejich pocity. Tato innost však byla asto 

nesprávn  interpretována jako pouhé papouškování klientových slov anebo 

opakování toho, co bylo bezprost edn eno. Rogers považoval empatii za 
zp sob, jak vyvolat vnit  direktivní zm nu a posílit druhého lov ka. 

3.2.3 Výzkum empatie 
Studie zam ená na výzkum empatie v psychoterapii odhalila, že jde o oblast, 

která se potýká s velkými metodologickými problémy a odkrývá nap tí mezi 

paradigmatickými p edpoklady jednotlivých výzkumník . Hloubkový výzkum 

v této oblasti ukázal, že výzkumníci n kdy srovnávají „jablka a hrušky“ a 

poukázal na skryté potíže, jimž musí výzkumníci p i m ení tohoto dynamického 

a interpersonálního fenoménu elit. Nejb žn jšími zp soby m ení empatie 

v pr hu terapeutického sezení se stala škála p esnosti empatie 

(AccurateEmpathyScala- Truax, Clarkhuff, 1967) a vztahový inventá  

(RelationshipInventory- Barrett, Lennard, 1962). 

Slabinou zkoumaných studií empatie je podle Watsonové In Cain (2002):  

- Nízká reliabilita jednotlivých posuzovatel , klient , externích 

posuzovatel  a terapeut  a r zných zp sob  m ení výsledk ; 

- Sporná validita m ení výsledk ; 

- Omezený rozsah skóre u prom nných prediktor  

- Nedostatek odpovídajících m ení 

Výzkum Rogersových interakcí s klienty navíc odhalil, že naprostá v tšina 
jeho reakcí se zam ovala na jednání a poznání klient , nikoli na jejich 

pocity. Empaticky porozum t druhému lov ku neznamená pouze získat p ístup 

k jeho emo nímu sv tu, ale rovn ž k jeho cíl m, zám m a hodnotám, které, 
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pokud chceme správn  uchopit rozmanitou a komplexní povahu celého 

konstruktu, musíme do celkového obrazu zahrnout.  

Jak píše Watsonová In Cain (2002), celkov  p evažují d kazy, že terapeutova 

empatie je skute  klí ovou prom nnou psychoterapie, nicmén  existují i 

studie, které významný vztah nepotvrdily. Žádná ze studií neprokázala 

negativní vztah mezi empatií a terapeutickými výsledky. Valná v tšina studií 

naopak sv í o pozitivním vztahu mezi t mito dv ma prom nnými.  

3.2.4 Komplexní zhodnocení efektivity PCA 

Nyní se zkusíme zam it na komplexn jší pohled na efektivitu PCA. Jak uvádí 

Elliott a Freire v lánku shrnujícím svoji metaanalýzu z roku 2008, byl Carl 

Rogers, krom  jiného, pr kopníkem v oblasti výzkumu psychoterapie. Pro 

ehled si uve me výtah z onoho lánku. 

„Abychom pokra ovali v jeho stopách, dokon ili jsme projekt integrace 60 leté 

tradice výzkum  efektivity na osobu zam eného p ístupu a z n ho 

vyplývajících terapií. Naše výsledky potvrdily, upevnily a rozší ily p edchozí 

výsledky za použití mnohem v tšího vzorku, tedy více než 180 v deckých 

studií. 

S n kolika d ležitými výjimkami, jsou tyto výsledky dobrou zprávou pro 

terapeuty a poradce, jež pracují PCA p ístupem. Výsledky nazna ují, že terapie 

jsou na mnoha úrovních vysoce ú inné“. 

Nicmén , hlavní zjišt ní podle Elliota (2008) lze shrnout takto: 

Záv r 1.: PCA p ístup je spojen s velkou mírou ú inku zm ny klienta p ed 
a po terapii. 

Toto zjišt ní plyne z analýzy 203 vzork  klient  ze 191 studií, zahrnující více 

než 1400 lidí. Výzkumníci tak v t chto studiích nalezli dost kvantitativních 

informací o mí e zm ny klient  p ed a po terapii, aby mohli spo ítat velikost 

innosti.  V tomto p ípad  se zkoumal rozdíl mezi tím, jací byli v pr ru 

klienti v období p ed lé bou,a jací byli v pr ru po lé . 

Podobn  jako v p edchozích analýzách menších vzork , výzkumníci získali 

pr rnou velikost ú inku 1.01 jednotek standardní odchylky (SD). Sociologové 
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to považují za velmi velký vliv, mnohdy v tší než ú inky, které se obvykle 

vyskytují u b žných léka ských postup  nebo lék . Jinými slovy, v pr ru 

ístup PCA má na klienty velký vliv.  

Záv r 2.: Udržení klientova profitu z terapie je prokázán jak v asných, tak 
pozdních follow-ups studiích. 

Další otázkou, kterou se zabývali, bylo, zda si klienti udrží získaný prosp ch 

z PCA terapie v pr hu asu. Odpov  na tuto otázku je také ano. Ve 

skute nosti, analýzy nazna ují, že klienti vykazují dokonce mírné pokroky 

v pr hu jednoho roku po lé  (velikost vlivu: 0.99 SD ihned po lé  vs. 

1,12 SD do jednoho roku po lé ). 

Krom  toho jsou tyto zisky udržovány nadále i po prvním roce od ukon ení 

lé by (velikost vlivu: 1,13 SD). Tato stálost v udržení si prosp ch  z terapie je 

v souladu s filosofií PCA. V terapii PCA se zlepšuje klientovo sebepojetí a 

vlastní zodpov dnost a ukazuje se, že klienti v tomto pokra ují sami po 

ukon ení lé by.  

Záv r 3.: Klienti v PCA lé  vykazují velké zisky vzhledem k referen ní 
skupin  klient , kte í nepodstupují žádnou terapii. 

Ve snaze ukázat, že existuje p inná souvislost mezi lé bou PCA a klientovou 

zm nou, je nutné porovnat klienty, kte í jsou v procesu lé by s t mi, kterým 

není terapie poskytována. Nap íklad, n kte í klienti jsou požádáni, zda by mohli 

na n jaký as odložit za átek terapie tak, aby m li výzkumníci možnost zjistit, 

zda by se u nich projevila zm na i bez lé by; takový postup se nazývá „design 

kontrolního po adníku“. Nejv tší vypovídací hodnotu mají ty studie, kde se 

k výb ru klient  do terapie nebo na ekací listinu využívá náhodného výb ru (to 

se nazývá "Randomizovaná Klinická studie"nebo RCT).  

Výzkumníci analyzovali data z 60 studií, zahrnující více než 2100 PCA klient  

ve srovnání s více než 1900 kontrol. V každé z t chto studií nejprve zm ili 

velikost zm ny p ed a po terapii a pak spo etli, kolik lidí z po adníku prod lalo 

zm nu bez lé by. Nakonec m ili o kolik více i mén  klient  v PCA lé  

vykázalo zm nu ve srovnání s klienty bez lé by. Tento rozdíl ve velikosti zm ny 

je kontrolovaná velikost ú inku. Zjistili, že ú inek je 0,81 SD, což je považováno 
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za velký ú inek (klienti, kte í nepodstoupili lé bu, prokázali velmi malou 

zm nu: 0,19 SD). 

ibližn  v polovin  z t chto kontrolovaných studií nebyl výb r klient , kterým 

bude poskytnuta terapie randomizovaný. Tyto studie nejsou asto v deckými 

kruhy brány v úvahu, oproti t m, které se ídí sm rnicí NICE. Z tohoto d vodu 

byla provedenaanalýza31 randomizovaných klinických studií v rámci vzorku (asi 

550 PCAklient ), a zjistili, že randomizované studie nevykazují vzhledem k t m 

nerandomizovaným tém  žádný rozdíl (0.78 SD).  

Záv r 4.: PCA terapie obecn  odpovídají klinicky a statisticky jiným 
terapiím. 
Jak si PCA terapie stojí v porovnání s jinými terapiemi? Aby mohli výzkumníci 

odpov t na tuto otázku, shromáždili velký soubor 109 studií, které zahrnují 

134 porovnání mezi PCA a ostatními p ístupy, mimo jiné p ístup KBT; tyto 

studie obsahovalydata o více než 10 300 klientech. Stejn  jako popsali u 

kontrolovaných studií, nejprve vypo ítali, jak moc se klienti zm nili b hem PCA 

terapie, pak jak klienti vid li svoji zm nu v jiných terapeutických p ístupech a 

kone  o kolik více nebo mén  se PCA klienti zm nili oproti klient m jiných 

ístup . Celkov  lze íci, že nebyl prakticky žádný rozdíl mezi PCA a 
dalšími terapiemi (komparativní efekt: 0,01 SD), což nazna uje, stejn  velké 

množství zm n. To znamená, že obecn  PCA terapie nebyly ani více ani mén  

efektivní než jiné druhy lé by. Op t vy adili nerandomizované studie a 

ponechali 91 takzvaných RTC „zlatý standard" a vyšli prakticky shodné 

výsledky. 

Poslední záv r Elliotovymetaanalýzy je v rozporu s tvrzením Kaliny (2013, s. 

187), podle n hož byla sice prokázána celková ú innost rogersovské 

psychoterapie, i když nižší ve srovnání s kognitivn -behaviorální terapií. Jak 

Kalina podotýká „zde ovšem musíme vzít v úvahu problém srovnání 

nesrovnatelného“. 
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3.4 P ístup zam ený na lov ka v psychoterapii závislostí 
ístup zam ený na lov ka, ve své klasické „ isté“ podob , a jeho aplikace 

v psychoterapii závislostí, není v literatu e popsán žádným eským autorem. A 

to p es fakt, že není výjimkou, že absolventi PCA výcviku nacházejí v adiktologii 

uplatn ní a naopak, že adiktologi tí pracovníci si vybírají tento výcvik. Navíc 

neexistuje žádný relevantní výzkum, který by zkoumal efektivitu i 

charakteristiky klasického PCA p ístupu (nikoliv jeho díl ích prvk ) a jeho 

aplikability v adiktologii. Zdrojem pro vznik této podkapitoly o praktickém 

uplatn ní a zkušenostech PCA terapeut  v adiktologii budou tedy až na níže 

uvedenou výjimku pouze zahrani ní auto i. 

Jedním z prvních eských autor , kte í se k tomuto tématu vyjad ují, je Kalina 

(2013). Zám rem autora bylo sjednocení a ut íd ní jednotlivých 

psychoterapeutických p ístup  vzhledem k jejich vhodnosti i nevhodnosti 

uplatn ní v adiktologii. Autor tento úkol, jež s sebou nese nesmírné nároky na 

intelektuální záb r nap  všemi hlavními sm ry a jejich znalosti, uchopil 

prost ednictvím identifikování hlavních ú inných faktor  psychoterapie.  

Kalina (2013, s. 37) vypracoval pro efektivní srovnání hlavních terapeutických 

ístup  soubor t chto inných faktor  psychoterapie, podle nichž hodnotil 

kvality jednotlivých škol.  

1. pozitivní o ekávání, nad je; 

2. nování pozornosti; 

3. zvyšování/rozši ování pozornosti; 

4. emo ní uvoln ní, katarze; 

5. konfrontace; 

6. volba alternativ; 

7. tvarování chování; 

8. terapeutický vztah. 

 

Autor p i tom vychází z „transteoretického uvažování autor  Prochazky a 

Norcrosse, jejichž pojetí je p itažlivé proto, že umož uje pojmenovat i takové 

spole né faktory, které n které sm ry a školy ve svých teoriích nereflektují a 

nepo ítají s nimi ve svých praktických postupech.“ 
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Kalina (2013, s. 188) íká, že „Rogersovská psychoterapie sama o sob  není 

pokládána za p ístup, který by v lé  závislostí mohl sehrát ú innou úlohu. Lze 

si p edstavit, že v této oblasti se mnoho jejích pozitivních stránek m že projevit 

jako slabost. N které její principy, zejména akceptace klienta a empatické 

porozum ní sv tu závislého, se ale v poslední dob  stávají významným rysem 

klinických program , kde tvo í ú innou protiváhu moralizující a na chování 

zam ené tradici.“ 

Millerová (2011, s. 53) se ve své rozsáhlé publikaci nev nuje hodnocení PCA a 

její aplikaci p i terapii závislostí, ale pouze stru  popisuje, ím m že být podle 

ní PCA užite né. Píše: „Terapie zam ená na lov ka vede klienty k tomu, aby 

lépe poznali sebe i své okolí, a rozvíjeli tak sv j potenciál, což znamená, že se 

zmenšuje rozdíl mezi tím, ím lov k je, a tím, ím chce být.Abychom mohli 

pomoci klientovi závislému na alkoholu, je nutné, aby vzniklo silné terapeutické 

spojenectví. Jednou ze zásadních technik v rámci této teorie je proto vytvo ení 

ryhodného vztahu s klientem tím, že budeme velmi lidští, bezprost ední, 

up ímní, empati tí a budeme klienta respektovat. Nabídnete-li klientovi takový 

vztah, m žete p isp t k tomu, že mu klient „p ijde na chu “ a m že si za ít 

uv domovat tuto ozdravnou dynamiku i ve vztazích mimo klinické prost edí“. 

Kalina tamtéž dále uvádí, že „…podobn  jako v tšina nebehaviorálních p ístup  

není rogersovský p ístup nijak metodicky propracován, je nestrukturovaný, 

nezná návody i manuály a je v podstat  neopakovatelný a nenau itelný jinak, 

než na základ  vlastního prožitku ve výcviku.“ 

i hodnocení ú inných faktor  rogersovské psychoterapie Kalina (2013, s. 

185-186) uvádí následující: 

1. Pozitivní o ekávání, nad je. „Rogersovská psychoterapie se 

speciáln  nezam uje na systematické posilování pozitivního 

ekávání klienta, jak to iní zejména kognitivn -behaviorální 

terapeuti. Jist  však významn  podporuje prožitek nad je.“ Autor 

spolu s respondenty ohodnotil tento faktor zna  vysoko. 

2. nování pozornosti. „Rogersovský terapeut klienta bez výhrad 

ijímá jako lov ka a provází ho svou rozum jící pozorností celým 
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sezením a celým pr hem terapie, která asto trvá delší dobu. 

V PCA má tento faktor zna nou váhu.“ 

3. Zvyšování/rozši ování v domí. „Sebeexplorace vedoucí k rozší ení 

domého prožívání „zde a nyní“ p edstavuje jeden z úst edních 

bod  Rogersova konceptu. Omezení práv  jen na tuto rovinu však 

že znamenat slabší uplatn ní tohoto faktoru ve srovnání s jinými 

psychoterapiemi, které vedou k hlubšímu náhledu a sebepoznání. 

Psychoedukativní aspekt je minimální.“Nicmén  Millerová (2011, s. 

54) naopak soudí, že „v kontextu vztahu založeném na neodsuzujícím 

ístupu poradce si tak klient m že uv domovat své vlastní intenzivní 

emoce a osvojovat své vlastní prožívání, aniž by se jimi nechával 

strhnout k nep im enému jednání, což m že p isp t k rozvíjení 

klientova sebeuv dom ní, a posílit tak v domí možnosti volby a 

uplatn ní nástroj  sebekontroly, které mohou být velmi efektivní z 

hlediska lé by závislosti.“ 

4. Emo ní uvoln ní, katarze. „Kontakt s vlastními emocemi a uvoln ní 

emocí, na po átku i negativních, neodmysliteln  pat í ke zm  

v procesu v PCA terapii. Rovn ž katarktické projevy se asto 

popisují.“ 
5. Konfrontace. „PCA terapie je v zásad  nekonfronta ní. Klient se 

samoz ejm  setkává i utkává sám se sebou, což m že být bolestné, 

vždy je tu však pe ující a rozum jící terapeut, který zajiš uje jeho 

bezpe í. Konfrontace nestojí v pop edí a uplat uje se diskrétn .“ 
6. Volba alternativ. „…Ve volb  životní cesty terapie klienta nijak 

neomezuje, provází ho po k ižovatkách, ale podporuje to, co 

odpovídá pozitivnímu pohledu na lov ka…. M že však chyb t v tší 

raz na pojem odpov dnosti, dosp losti a elení zlu, které je také 

sou ástí lidské existence.“ 
7. Tvarování chování. „Ovlivn ním chování se rogersovská terapie 

nezabývá, naopak se ho v dom  z íká. Nedirektivní a 

nemanipulativní p ístup pouze p edpokládá, že v prost edí p íznivém 

pro r st p irozen  dochází ke zm nám chování.“ Z toho  vyplývá,  že  

PCA p ístup m že na první pohled vytvá et dojem, že se chováním 

nezabývá, nicmén  jde spíše o ovlivn ní chování jinak než p es jeho 
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tvarování. Rogers In Šiffelová (2010, s. 64) naopak chování definuje 

jako „reakci na pole tak, jak je vnímané. lov k se nap íklad snaží 

získat peníze, protože je vnímá jako zdroj emocionálního bezpe í, 

koli v bec nemusí tuto jeho pot ebu uspokojovat. Rozhodující pro 

ur ení chování je tedy vnímání. Když se zm ní, zm ní se i reakce 

lov ka.“ 
8. Terapeutický vztah. „Vztah je podstata, vztah je vším- to je poselství 

terapie zam ené na lov ka. Vztah je však pojímán jednorozm rn , 

výhradn  v dimenzi skute ného lidského vztahu, ímž se úpln  

všechny jeho možnosti nevy erpávají. Mohou tu chyb t rozm ry 

cen né jinými psychoterapiemi, a to jak rozm r p enos  a 

protip enos , tak rozm r pracovní aliance.“ K problematice p enosu 

v PCA se autorka práce vyjad uje v kapitole 3.2.4 P enos v PCA. 

3.4.1 Aktualiza ní tendence 
Esenciálním prvkem, pro terapeuta zam eného na lov ka, je d ra 

v aktualiza ní tendenci svých klient . Bez této d ry by se terapeut t žko mohl 

oprostit od svých obav a nejistot, že klient má vnit ní potenciál p evzít nad svým 

životem osobní moc a žít v souladu se svými opravdovými pot ebami. Bez této 

ry by terapeut m l pravd podobn  nutkání direktivn  a d razn  zasáhnout 

do klientova života a aktivn  odvrátit hrozící lidskou tragédii i postupnou 

sebedestrukci. To je ostatn  ú elem i na klienta zam ené terapie, ale s tím 

rozdílem, že hybatelem a sm rovatelem p ípadné zm ny bude sám klient, který 

se za zcela konkrétních podmínek (viz kapitola 3.2.2.1 Nevyhnutelné a 

posta ující podmínky) postupn  dostane do souladu s touto tendencí 

organismu.  

Britská psychoterapeutka p sobící na Univerzit  v Edinburghu Rose Cameron 

(2012, s. 115) k tomu uvádí, že „na rozdíl od v tšiny ostatních humanistických a 

psychodynamických škol terapie PCA neuznává žádný sklon jedince k atrofii i 

destrukci, ale každému, kdo vid l n koho soustavn  užívat n jakou látku do té 

míry, že p ivádí ke vzteku a zoufalství své blízké, není schopen práce, riskuje 

zení, potažmo si m že poškodit každý orgán v t le nebo z stat s 

nenávratným poškozením mozku,m že potom dojít k záv ru, že aktualiza ní 

tendence v n kom tak sebedestruktivním nem že fungovat.“  
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Koncept aktualiza ní tendence, jež je základním kamenem na klienta 

zam ené teorie, je založen na myšlence, že všechny živé v ci se snaží 

pohybovat konstruktivním sm rem. 

„Nesouhlas s touto teorií je asto založen na jejím nepochopení. Nejb žn jší 

nedorozum ní je, že teorie je o jedincích, kte í jsou v podstat  v po ádku a 

chovají se pozitivn  a spole ensky. Ve skute nosti ale tato teorie není o osobní 

morálce nebo o zp sobech chování, ale má áste  biologický základ.“ 

(Wilders, Robinson, 2006) 

3.4.2 Mechanismus vzniku závislosti podle PCA 
vody pro užívání drog a alkoholu a jejich významy jsou stejn  po etné jako 

lidé, kte ítyto látky berou. „Co to znamená být lov k, který užívá drogy nebo 

alkohol se ukáže pouze tehdy, když budeme naslouchat jedine né cest  

každého jednotlivce tak, jako ji s námi sdílí.“  (Wilders, 2005) 

 

„Lidé, kte í užívají návykové látky v nep im eném množství a po nep im en  

dlouhé asové období tak ne iní, protože se cítí trochu nervózní v sociálních 

situacích, nebo protože jim látka chutná a cht jí experimentovat se stavy 

zm ného v domí. Ned lají to proto, aby dodali životu trochu elánu, ale aby 

jej u inili snesitelným. ím je život horší, tím nutkav jší je závislost na látce a 

jedinou okamžitou odm nou za p erušení tohoto kolob hu jsou zni ené nervy a 

život v troskách.“ (Cameron, 2012, s. 129) 

Mechanismu vzniku psychických potíží jsme se již v novali v kapitole 3.2.3. 

V návaznosti na tuto kapitolu zde jsou uvedeny t i kategorie návykových látek- 

alkohol, heroin a metamfetamin, jejich ú inky na Self-strukturu. 

(Cameron, 2012, s. 115) „Alkohol zmír uje kontrolu, kterou vytvá í struktura 

Self. Jsme upovídan jší, rychleji ztrácíme zábrany, jsme agresivní, nebo se 

snadno rozplá eme, pod vlivem d láme v ci, které bychom normáln  neud lali. 

Lidé, kte í používají návykové látky problematickým zp sobem tak asto iní, 

protože osvobozují potla ené pocity nebo potla ené aspekty jejich 
osobnosti.“  
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Odložení zábran je charakteristické zvlášt  pro alkohol, ale nemusí tomu být u 

všech drog, které ovliv ují náladu, a koliv obojí m že napl ovat popírané 
pot eby.  

Cameron tamtéž b hem své dlouholeté praxe vypozorovala, že heroin, který 

siln  tiší bolest, je stejn  efektivní anestetikum na bolest fyzickou, tak i 

psychickou. Nejen, že látky pomáhají uživateli naplnit potla ované pot eby, 

ale pomáhají také zakrýt psychické nap tí, které vzniká z jeho potla ování. 
ím v tší je nesoulad mezi Self-strukturou a organismickým prožíváním, tím 

tší je vnit ní tlak k uspokojení potla ených pot eb, což zp sobuje ješt  v tší 

psychické nap tí.  

„Drogy jako heroin, které utlumují nervový systém, navozují pocit uvoln ní. 

Nep íjemný pocit psychického nap tí vycházejícího z nesouladu je utlumen tím, 

že klient za ne poci ovat teplo, ospalost a uvoln ní.“ (Cameron, 2012, s. 115) 

A kone  t etí kategorií, kterou popisuje Rose Cameron, jsou povzbuzující 

látky jako amfetamin. „Tyto látky také odbourávají psychické nap tí, ale v delší 

perspektiv  jde o velmi k ehký proces. Neintegrované aspekty Self mohou 
mít za následek nedostatek energie a pocit prázdnoty, spíše než 

úzkost.Psychické nap tí jako deprese, m že být zmírn no povzbuzujícími 

látkami, díky kterým má uživatel pocit, že je plný života. V každém p ípad  

použití látky za ú elem zmírnit i snášet nesoulad pomáhá pouze krátkodob . 

Z dlouhodob jšího hlediska uživatel již nebude poci ovat uspokojení základních 

pot eb, dokud si jich nebude v dom a neintegruje je do své vlastní 

struktury.“(Cameron, 2012, s. 116) 

3.4.3 Co je cílem PCA lé by závislostí? 
„Vypadávání klient  z lé by a drogových služeb m že být asto zp sobeno tím, 

že závislí jedinci mají velkou tendenci si bránit své sebepojetí a svoje pravdy. 

Lé ebné postupy, které se spoléhají na kognitivní schopnosti klient  pochopit a 

osvojit si vn jší pohled, nebo vytvá et své vlastní intelektuální chápání, nebude 

proto p i práci s intoxikovanými klienty moc úsp šné.“ (Wilders, Robinson, 

2006) 

Wilders, Robinson (2006) rozpoznávají, jako jeden cíl  z cíl  klasického 

nedirektivního p ístupu p i práci s adiktologickou klientelou, snižování 
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klientových podmínek sebep ijetí (jako d sledek jejich pocitu p ijetí a 

pochopení terapeutem), což vede ke zvýšení jejich kongruence(což by se dalo 

ozna it jako integrace a celistvost).  

Nap íklad klient, který trpí hlubokou depresí, p estane tvrdit, že pije, protože je 

astný. A naopak klientka, kterou pití baví, si bude moci p ipustit i tento aspekt 

jejího pití, místo toho, aby inkongruentn  tvrdila, že své pití nenávidí. Klient je 

pak více kongruentní, otev ený svým prožitk m a mén  defenzivní. Toto 

významn  koreluje se zm nou sebepojetí a chování u t chto klient . 

Klášterecký (2011) p ináší p íklad z terénního programu pro uživatele drog. 

íká, že „úlohou terénního pracovníka je vytvo it s klientem takový vztah, aby 

jej klient respektoval jako n koho, kdo s ním autenticky prožívá jak fázi 

„spokojeného užívání“, tak r zné fáze úvah o zm “. 

i terapii závislostí PCA také m žeme narazit na otázku poskytování 
informací i rad klientovi. Wilders (2005) se k tomuto tématu vyjad uje: 

„Jsou chvíle, kdy m žeme mít k dispozici informace, kterých si náš klient není 

dom. Existují p ípady, kdy i nedirektivní terapeut pot ebuje nabídnout 

informace. Mohou to být nap íklad informace, které se týkají minimalizace škod, 

nebo na informace o tom, kde a jak získat p ístup ke konkrétní pomoci. 

Zde je také onen podstatný rozdíl mezi poskytováním informací a udílením rad. 

Tento rozdíl spo ívá nejen ve slovech, které používáme, ale také v našich 

zám rech a postojích.“ 

 

Bryant-Jefferies (2001) identifikuje klí ové body, které jsou podle jeho 

zkušenosti v terapii závislostí nejpodstatn jší. 

- Terapeutova empatie, kongruence a bezpodmíne né pozitivní p ijetí, 

jsou klienty vnímané jako zásadn  terapeutické. 

- Jednotlivci jsou vedeni aktualiza ní tendencí k pln jšímu fungování. 

- Podmín né p ijetí je klienty poci ováno jako n co, co narušuje r st. 

- Zážitek kongruence je otev ená a pravdivá zkušenost, jež zvyšuje 

domí a schopnost komunikace. 

- Alkohol vytvá í velkou míru inkongruence a v dané osob  narušuje 

irozený tok prožívání. 
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- Kongruence terapeuta je klí ovým faktorem v podpo e v tší vnit ní 

kongruence klienta.  

 

3.4.4 Co klienti sami považují za užite né v PCA terapii? 
Britský psychoterapeut Bryant-Jefferies (2001) se ve své publikaci o p ístupu 

zam eném na lov ka a ešení alkoholového problému zkoušel podívat na 

terapii prost ednictvím zp tných vazeb klient . Aby získal perspektivu klienta, 

položil jim otázku: „Co bylo z Vašeho pohledu užite né a neužite né od Vašeho 

terapeuta, který s Vámi ešil problémy s alkoholem?“ A dostal tyto odpov di: 

- „To, že Vás poradce nesoudí, ijímá Vás za  to,  kdo  a  co  jste  a  tím  

pomáhá obnovit d ru v sama sebe.  

- Našel jsem ideální rovnováhu mezi individuálním sezením a 

terapeutickou skupinou. Nau il jsem se v p ív tivém prost edí skupiny 

mluvit s ostatními o tom, jak se cítím. Mám pocit, že dokud nejste ochotni 

mluvit pravdiv  o tom, jak se cítíte a co jste zažili a pak ta terapie bude k 

ni emu. Trvalo asi 18 m síc , než jsem pochopil, pro  jsem pil. To je 

dlouhý proces, ale stálo to za to.  

- Dosud všichni p edchozí terapeuti íkali v podstat  to samé- že mám 

„p estat pít“, což jsem nebyl schopen.  

- Rad ji Vás poslouchají, než aby íkali, že nemáte pravdu. 

- Do nedávné doby byly všechny mé pokusy marné. M j sou asný 

poradce mi nikdy ne ekl, abych p estal pít. Navrhl postupné vysazování 

–nejd íve t i tvrtiny alkoholu tvrtina n eho nealkoholického. Také mi 

pomohlo, že to nijak asov  neohrani il, dal mi tolik asu, kolik bylo 
pot eba. Postupn  jsem s pomocí lék  byl b hem terapie schopen jít na 

polovinu sklenice alkoholu a polovinu nealkoholického nápoje a pak na 

100% nealko- úplnou abstinenci. 

- Jejich schopnost naslouchat, poskytovat podporu a pomoc pom že 

zmírnit pocit studu, kterým v tšina z nás trpí. 

- Pro m  by bývalo bylo užite né chodit do této terapie už d íve, když jsem 

prožíval t žká období.“ (Bryant-Jefferies, 2001)  
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žeme vid t, že klienti oce ovali p edevším schopnost terapeut  naslouchat, 

jejich pravdivost, neodsuzování a nehodnocení a poskytnutí dostatku asu pro 

pozvolnou zm nu.  

3.4.5 Identifikace hlavních problém  
Wilders ve svém lánku z roku 2005 identifikuje a popisuje typy problém , které 

mohou nej ast ji nastat p i terapii závislostí PCA p ístupem. Ihned v úvodu si 

žeme povšimnout, že Wilders hovo í o „lidech, jejichž charakteristickým 

rysem se stalo užívání návykových látek“ spíše než o závislých klientech. Zdá 

se, že autorka vnímá problematiku vskutku rogeriánskou optikou. Jsou to: 

- Bezpodmíne né p ijetí- co z n j m že vyplývat? 

- Intoxikovaný klient a podmínka psychologického kontaktu 

- Brání intoxikace klienta rozvoji terapeutického vztahu? 

- Význam klientova referen ního rámce a empatie 

 
3.3.5.1 Pro  je pot eba bezpodmíne ného p ijetí? 
Vn jší soudy, nep átelství, diskriminace a sociální sankce jsou pro mnoho 

uživatel  návykových látek každodenní zkušeností. Wilders (2005) míní, že tím, 

že jsme ochotni setkat se s našimi klienty i v intoxikovaném stavu, jsme jim 

alespo  potencionáln  schopni nabídnout bezpodmíne né pozitivní p ijetí.  

Naše p ijetí není nabízeno jen jako odm na za st ízlivost.  

Wilders a Robinson (2007) mají za to, že požadavek, aby se klienti zdrželi p ed 

terapií intoxikace, bude pro n koho, kdo je v tšinu asu pod vlivem alkoholu 

asto požadavkem nesplnitelným. Neschopnost dosažení tohoto terapeutem 

stanoveného cíle pak m že vést klienty v p ípad  relapsu k pocitu 
op tovného selhání, což p ispívá k jejich celkovému utrpení.“ 

 

3.3.5.2 Intoxikovaný klient a podmínka psychologického kontaktu 
Pokud vezmeme v úvahu jednu z šesti Rogersových nevyhnutelných a 

posta ujících podmínek pro pr h terapie, tedy psychologický kontakt, 

vyvstane na povrch pravd podobn  nejkontroverzn jší otázka, jejíž odpov  

není jednozna ná ani mezi zastánci PCA p ístupu.  
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Možná nejrozporupln jším tématem pro terapeutickou praxi je otázka, zda mít 

sezení s klientem, který si je sice své závislosti v dom, ale je aktuáln  pod 

vlivem.   

kte í pracovníci se tomuto vyhnou díky pravidl m organizace, ve které 

pracují. Další cítí, že by nebyli schopni dostate ného psychologického 

kontaktus takovým klientem a p edem se domluví, že za takové situace bude 

sezení zrušeno. 

Je tedy možné být v psychologickém kontaktu s n kým, kdo je pod vlivem 

návykových látek?  

 

„Zcela ur it  je pravda, že psychologický kontakt bude narušen, když bude 

klient pod vlivem psychotropních látek. Nicmén  psychologický kontakt se týká 

každého, kdo je n jak ovlivn n p ítomností druhého, a proto vliv drog nezabrání 

alespo  n jakému druhu psychickému kontaktu, pokud tedy není klient bez 

domí. 

Zdá se, že je správné se domnívat, že klient, který není koherentní a není 

schopný se dívat rovn  (i když je n jakým zp sobem konfrontován s 

ítomností poradce) nebude schopný prožít sezení b žným zp sobem. I 

es to m že být sezení terapeutické- když jej terapeut bude i nadále p ijímat i 

esto, že je pod vlivem a prezentuje se zp sobem, za který se stydí. Každý 

poradce krom  t ch, kterým pravidla stanovuje organizace, má svobodu a 

odpov dnost stanovit si vlastní hranice, které ochrání je samotné i klienty.“ 

(Cameron, 2012, s. 122) 

Wilders (2005) k tomu dodává, že v p ípad , že jsou klienti agitovaní, je 

výsledek psychologického kontaktuje jasný a viditelný. Není také žádný d vod 

se také domnívat, že psychologický kontakt není p ítomen, když se naši klienti 

stáhnou do sebe, jsou utlumení, než když jsou rozrušení. Kontakt tohoto druhu 

je o vnit ní zkušenosti, a ne o tom, že klient komunikuje. Kontakt, je vyjád en už 

jen tím, že je klient fyzicky p ítomný na terapii.  Toto pojetí terapie a 

psychologického kontaktu je velmi blízko pojetí tzv. preterapie, emuž je 

nována kapitola 3.3.1 Preterapie. 
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Bezpodmíne né p ijetí existuje v terapeutickém vztahu spolu empatickým 

porozum ním na n kolika úrovních. Wilders a Robinson (2006) ve svém lánku 

hovo í o dvou úrovních, tedy o úrovni emo ní a úrovni intelektu a jejich hloubce. 

„V rámci tohoto neodmysliteln  nedirektivního p ístupu, terapeut p ijímá stejn  

tak intelektuální analýzy jako inkoherentní výpov di i emo ní katarze klient . 

V procesu terapie nemá hluboký vhled a nahlédnutí klienta v tší i menší 

hodnotu než nap íklad hodinová diskuze o kvalit  pouli ního heroinu. Není nijak 

ekvapující setkat se s klienty, kte í po celou dobu své lé by mluví povrchn  a 

es to jsou u nich znatelné významné pozitivní zm ny. Proto naše empatie 

musí být zam ena na celého lov ka, a nikoliv pouze na jeho myšlenky.“ 

(Wilders, 2005) 

3.3.5.3 Brání intoxikace klienta rozvoji terapeutického vztahu? 

Wilders, Robinson (2006) mají za to, že v rámci klasického p ístupu 

zam eného na lov ka není  nic,  ím  by  mohl  klient  brzdit  terapeutický  
proces. To také znamená, že pokud jsme schopni vytvo it vhodné terapeutické 

prost edí, tak klient bude d lat v terapii vlastní pokroky. Jsou to práv  úst ední 

terapeutické podmínky empatie, kongruence a bezpodmíne ného pozitivního 

ijetí, které vytvá ejí prost edí pot ebné pro terapeutické zm ny. 

Naopak Wilders má ve svém lánku z roku 2005 za to, že to, co brzdí rozvoji 

terapeutického vztahu tak, jak ho chápe Rogers je konfrontace a hodnocení.  

„Pokud se rozrušení klienti cítí hodnoceni nebo konfrontováni, jejich neklid se 

bude pravd podobn  stup ovat.“ 

 

3.3.5.4 Empatie a význam klientova referen ního rámce: 

Referen ní rámec je ve smyslu toho, co je ve sv  klienta podstatné, to, co 

tento sv t vlastn  tvo í a jakým zp sobem se klient vztahuje ke sv tu okolnímu.  

Wilders a Robinson (2006) uvád jí, že k tomu, abychom byli schopni 

empatického naslouchání, musíme být ochotni odd lit naše p edsudky a vlastní 

zkušenosti. Nemén  d ležité je, abychom m li pov domí o našich vlastních 

hodnotách a zp sobu jejich vnímání, což nám pom že odd lit je od klientova 

referen ního rámce. Takový zp sob práce snižuje klientovi obrany. 
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3.5 P ístupy a metody vycházející z PCA filozofie 

3.5.1 Pre-terapie 

„Preterapie je další stupe  ve vývoji myšlení a praxe zam ené na klienta. 

Pokud vezmeme v úvahu, že jednou z šesti nevyhnutelných a posta ujících 

podmínek je psychologický kontakt, znamená to, že pokud tento druh kontaktu 

bude chyb t, terapie nebude efektivní. Z tohoto pohledu p edstavuje preterapie, 

kterou vytvo il žák Eugena Gendlina, americký psycholog GarryProuty, 

vytvo ení a vývoj praxe psychologického kontaktu. Preterapie je vhodná 

edevším pro klienty, kte í p i své lé  nedokáží využít terapeutického 

vztahu, jelikož jejichschopnost navazovat kontakt je omezená.“ (Prouty, 2005, s. 

35) 

Prouty (2005, s. 36) vypracoval systém reflexí, který podporuje psychologický 

kontakt. Je vymezen na t ech úrovních: 

- kontaktní reflexe -  práce na stran  terapeuta, 

- kontaktní funkce – proces na stran  klienta, 

- zlepšení kontaktu se hodnotí podle projev  kontaktního chování. 

Kontaktní reflexe jsou techniky uskute ování empatického kontaktu. Existuje 

t druh  reflexí: 

- situa ní reflexe 

- obli ejová reflexe 

- t lová reflexe 

- slovní reproduktivní reflexe 

- zopakované reflexe 

 

„P edexpresivní „já“ je pojem, který je založený na empirickém a klinickém 

studiu preterapie. Jedná se o konstrukt, který získané informace uspo ádává do 

reprodukovatelné podoby, jež je pro ú ely porozum ní procesu preterapie a 

expresivní struktury regresivních jev  zcela klí ová. P edexpresivní „já“ je 

metapsychický koncept p edstavující tendenci k vyjád ení zkušenosti, která má 

být teprve integrována.“ (Prouty, 2005, s. 38) 
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„Preterapie nabízí metody, které umož ují znovunastolit psychologický kontakt 

a tvo í nevyhnutelnou pre-podmínku psychoterapeutického vztahu pro klienty 

s narušeným kontaktem, kte í jsou asto považováni za neterapeutizovatelné.“ 

(Šiffelová,2010, s. 123) 

Velmi zajímavá je otázka p ípadného využití preterapie v adiktologii a to jak 

s klienty ve stavu akutní intoxikace, tak s klienty s duálními diagnózami, jejichž 

stav nedovoluje nastartovat proces terapie b žnými prost edky. 

3.5.2 Focusing 

Focusing je zážitková metoda, která vychází z p ístupu zam eného na 

lov ka. Tento p ístup byl vytvo en psychologem a filozofem Eugenem 

Gendlinem.  

Jak píše Šiffelová (2010, s. 96), je to metoda, která pomáhá nau it se lépe 

vnímat a hovo it o svém vnit ním prožívání. V sou asnosti existuje focusing jako 

samostatné terapie (terapie zam ená na focusing), ale technika focusingu se 

používá také jako velice ú inná intervence, kterou lze využít i v jiných terapiích 

nebo v rámci vlastního rozvoje.  

Je to proces, kterým se lov k dostává do kontaktu s ur itým druhem vnit ního 

lesného v domí- t lesným poci ováním (bodilyfeltsense). T lesné poci ování 

je v lov ku neustále p ítomné a vztahuje se k jeho aktuáln  prožívané situaci 

nebo k jeho životním problém m.  

Jeho uplatn ní je široké a také velmi vhodné v procesu terapie závislostí.  

3.5.3 Motiva ní rozhovory 
Motiva ní rozhovory se jako metoda práce s klienty používají v eské republice 

od roku 1999 kdy Thomas Larkin a John Lundberg ve spolupráci s 

organizacemi DOM a Spole nost Hv zda jako první v republice vyškolili n kolik 

skupin eských terénních a kontaktních pracovník  ve využívání t chto technik 

(Miller &Rollnick, 2003). 

Miller &Rollnick (2003) uvád jí, že motiva ní rozhovory zahrnují mnohé vhledy 

a postupy popsané Carlem Rogersem, ale v mnoha ohledech se od 
klasického „rogeriánského“ p ístupu liší. P estože správný popis 
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motiva ního rozhovoru by uvedl, že je orientovaný na klienta, je p esto dosti 

direktivní. Terapeut má, což je typické, jasný cíl (nap . zm nit míru pití u klienta 

a tím zmenšit jeho problém spojený s alkoholem) a prosazuje kroky, které k 

tomuto cíli vedou. Terapeut ze své pozice radí a dává zp tnou vazbu. 

Empatická reflexe se používá výb rov  tak, aby posílila jisté momenty a 

odvrátila pozornost od jiných. A co více, poradce asto spíše aktivn  pracuje na 

tom, aby vytvo il pocit nespokojenosti a rozpor , než aby pasivn  následoval, 

co klient p inese.“  

3.4.3.1 Základní principy 
Motivace klienta je jedním z faktor , které rozhodují o úsp chu i neúsp chu 

terapie. Motiva ní rozhovor je p ístup, vytvo ený Millerem a Rollnickem, pro 

zvýšení motivace klient  závislých na alkoholu i drogách. Jde o nekonfronta ní 

zp sob vedení rozhovoru s klientem, sm ující k tomu, aby byla co nejv tší 

pravd podobnost, že mezi terapeutem a klientem nedojde k neshod  a že klient 

sám za ne uvád t argumenty ve prosp ch dosažení zm ny stávajícího stavu. 

Auto i vycházejí z cyklického modelu procesu zm ny a popisují zásady 

terapeutického rozhovoru s klientem, který je ve fázi prekontemplace a 

kontemplace (zvažování). Upozor ují, že ambivalence v i zm  je normální 

sou ástí procesu zm ny a že ji lze ú inn  využít (Možný, 2006). 
 
Miller a Rollnick (2003, s. 46) definují motivaci jako stav odhodlání dosáhnout 

ur ité zm ny, ur itého cíle“.  Tento  stav  není  trvalý,  ale  m ní  se  asem  i  v  

závislosti na situaci. Míru motivace lze hodnotit na základ  chování, tj. na 

základ  toho, kolik úsilí a asu v nuje jedinec tomu, aby dosáhl „ur ité zm ny, 

ur itého cíle“. 

Miller a Rollnick (2003) vyšli z „cyklického modelu zm ny“ (Prochaska a 

DiClemente, 1982), který rozlišuje v procesu zm ny šest fází. Podle tohoto 

modelu klient postupn  prochází jednotlivými fázemi, ale opakovan  se m že 

vrátit na po átek procesu, takže jde o cyklus, který se m že n kolikrát 

opakovat, než pacient sv j problém úsp šn  vy eší.  
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3.4.3.2 Charakteristiky jednotlivých fází cyklu zm ny (Miller a Rollnick, 
2003) 

 I. Prekontemplace 

V této fázi si klient ješt  žádný konkrétní problém neuv domuje, m že však cítit 

nejasnou a vágní nespokojenost se svým sou asným stavem. Jeho motivace 

ke zm  stávajícího stavu je nulová nebo jen velmi nízká. Daleko více cítí jeho 

problém jiní lidé: rodi e, partne i, spolupracovníci, kte í za nou po klientovi 

žádat, aby se sebou za al n co „d lat“, a na základ  jejich tlaku se m že tento 

klient objevit na terapii. 

Cílem práce odborníka v této fázi je p ivést klienta do další fáze procesu zm ny, 

kterou je:  

II. Kontemplace (zvažování)  

V této fázi si klient uv domuje, že má v život  ur itý problém, a zvažuje, zda se 

má snažit o dosažení zm ny nebo ne. Pro tuto fázi je typický postoj 

ambivalence klienta v i terapii. Klient si na jedné stran  p eje sou asnou 

situaci zm nit, na druhé stran  se mu do toho nechce, jednak proto, že mu 

sou asný stav p ináší zjevná pozitiva, nap . pocit uspokojení ze snížení váhy 

nebo uvoln ní ve spole nosti p átel v hospod  a zapomenutí na každodenní 

starosti, jednak se zm ny zcela p irozen  obává, nechce se vystavovat 

nep íjemným pocit m úzkosti, p ípadn  neví, co má d lat, aby sv j sou asný 

problém vy ešil. 

Motivace je v této fázi kolísavá a úkolem terapeuta je p isp t k jejímu zvýšení. V 

ípad  úsp chu postupuje klient do následující fáze: 

III. Rozhodnutí (p íprava) 

Motivace klienta v této fázi je vysoká a úkolem terapeuta je pomoci klientovi 

vytvo it reálný plán dosažení žádoucí zm ny a navrhnout mu ú inné metody, 

jak této zm ny dosáhnout. V rámci terapie jde v této fázi o vyšet ení, stanovení 

diagnózy, formulaci problém  a cíl  a volbu terapeutických metod k jejich 

dosažení. Další fází je: 
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IV. Akce 

Klient systematicky pracuje na dosažení zm ny, pro kterou se rozhodl. Pokud 

se mu da í, jeho motivace z stává vysoká. Pokud se setkává s neúsp chy, jeho 

motivace m že klesnout. 

Úkolem terapeuta je proto uplatnit terapeutické metody tak, aby bylo riziko 

neúsp chu minimální, poskytovat klientovi informace, podporu, zp tnou vazbu, 

být mu p íkladem a oce ovat jeho úsp chy. 

V. Udržování 

Klient se snaží udržet dosaženou zm nu a p edejít relapsu. Motivace klienta 

že v této fázi op t klesnout, proto je úkolem terapeuta p ed ukon ením 

terapie vypracovat s klientem plán na p edcházení relapsu, p edvídat rizikové 

situace a období a nabídnout klientovi podporu a pomoc i v období po ukon ení 

vlastní terapie. 

IV. Relaps 

kdy se klientovi poda í problém trvale vy ešit a další pomoc terapeuta již 

nepot ebuje. Jindy po ur ité dob  nastane u klienta áste ný, a n kdy úplný 

relaps, tj. motivace klienta op t klesne a klient se op t vrátí k problematickému 

chování. Úkolem terapeuta v této fázi je poskytnout klientovi podporu, zabránit 

jeho demoralizaci a motivovat jej k op tovnému úsilí na dosažení zm ny, tj. 

evést jej do stádia kontemplace, rozhodnutí a akce. 

V kontextu motiva ních rozhovor  je profesionál m doporu ováno, aby 

dodržovali následující principy a postupy práce s klienty: 

3.4.3.3 P t obecných princip  motiva ního rozhovoru 
- Vyjad ování empatie 

- Zd razn ní rozporu mezi sou asnou situací a životními hodnotami a 

áními klienta 

- Vyhýbání se spor m 

- Využívání odporu 

- Podpora sebev domí klienta 
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3.4.3.4 P t základních postup  p i provád ní motiva ního rozhovoru 

1. Kladení otev ených otázek 

2. Reflektující naslouchání 

3. Povzbuzování a oce ování klienta 

4. Shrnutí a opakování sd lení klienta 

5. Podpora sebemotivujících výrok  klienta 
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VÝZKUMNÁ ÁST 

4 Metodologie 

4.1 Výzkumné cíle 
Prvním výzkumným cílem je identifikovat problematické i kontroverzní oblasti 

kompatibility p ístupu zam eného na lov ka (PCA) a sou asného systému 

adiktologické ambulantní pé e. 

 

Druhým cílem je zjistit, jak s t mito identifikovanými rovinami pracovníci 

ambulancí nakládají a jak se s nimi vyrovnávají.  

 

etím výzkumným cílem je popsat problematiku aplikace PCA v ambulantní 

adiktologické lé  pohledem jejich pracovník . 

 

4.2 Výzkumné otázky 
1. Jaké jsou z pohledu pracovník  problematické i kontroverzní 

oblasti kompatibility PCA p ístupu a sou asného systému 
ambulantní adiktolgické pé e? 
- Jak se tyto problematické roviny projevují p i práci s klienty a p i 

spolupráci s kolegy? 

- Jakým zp sobem a jakými mechanizmy se pracovníci s t mito 

nesoulady vyrovnávají? 

- Jak se projevuje rogersovská podmínka „bezpodmíne né pozitivní 

ijetí“ p i práci s abstinencí? 

 

2. Jakým zp sobem se dá podle pracovník  aplikovat PCA 
v ambulantní lé ?  
- Kombinují pracovníci adiktologických ambulancí PCA s jinými 

ístupy, nebo pracují klasickým p ístupem zam eným na lov ka?  

- Jaké jsou podle pracovník  aplika ní možnosti a omezení PCA 

ístupu v ambulantní pé i? 
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- Jak pracovníci ambulancí pracují s nemotivovanými klienty a 

s fenoménem relapsu? 

 

3. Jaké jsou podle pracovník  ambulantní pé e nej ast jší mýty o 
PCA v adiktologii? 

 

4.3 Výzkumný soubor 
Kritéria pro za azení respondent  do studie byla následující: 

- ukon ený psychoterapeutický výcvik v p ístupu zam eném na lov ka 

- minimáln  6 m síc  praxe v oblasti ambulantní lé by závislostí 

v nestátním za ízení i lé ebné (zdravotnické) instituci poskytující 

ambulantní adiktologickou pé i. 

 

Výb r vzorku respondent  prob hl metodou „sn hové koule“. Jak píše Hendl 

(2005, s. 154), je to „oblíbená forma výb ru p ípad  v kvalitativním výzkumu, 

kdy výzkumník zvolí jednoho nebo n kolik málo jedinc  k interview. Tyto osoby 

slouží pak jako informáto i pro doporu ení dalších zajímavých len  populace“. 

V p ípad  této studie za al proces u t í p edem jasn  definovaných 

respondent , kte í spl ovali daná kritéria pro za azení do výzkumu. Bylo s nimi 

provedeno interview, p i n mž byli požádáni, „aby nominovali další osoby, které 

znají a které rovn ž spl ují tato kritéria, aby zprost edkovali s t mito osobami 

kontakt“ (Hartnoll et al., 2003, s. 19). 

Bylo osloveno celkem 14 identifikovaných informant , z toho u 2 respondent  

se v pr hu interview ukázalo, že nespl ují kritéria pro za azení do výzkumu a 

3 oslovení informanti rozhovor odmítli. Nakonec bylo tedy realizováno 9 
výzkumných rozhovor .  

4.4 Metody sb ru dat 
Pro ú ely tohoto výzkumu bylo zvoleno polostrukturované interview a to 

zejména proto, aby bylo možné v pr hu rozhovoru pružn  reagovat na nov  
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objevená témata a zajímavosti, které pomohou lépe odpov t na výzkumné 

otázky.  

Podle Hendla (2005, s. 162) má interview n kolik výhod: „Je užite né, jestliže 

nelze pozorovat, lze zaznamenat i to, co bylo a dovoluje kontrolu situace sb ru 

dat. Naopak, mezi nevýhody autor adí: nep ímé informace filtrované 

informantem, asto v um lých podmínkách, p ítomnost výzkumníka m že vést 

ke zkreslení a také, že n kte í lidé neum jí vypráv t“.  Jak uvádí Miovský 

(2010), tato metoda pat í mezi nejobtížn jší a sou asn  nejvýhodn jší metody 

pro získávání kvalitativních dat.  

4.5 P íprava sb ru dat 
ed zahájením samotného výzkumu byl proveden malý pilotní test se dv ma 

respondenty, jež spl ovali kritéria pro za azení do výzkumu a konzultací s 

dv ma odborníky na PCA problematiku. Výsledkem této pilotní fáze byla úprava 

a rozší ení dotazníku. Bylo zapracováno n kolik zajímavých post eh  a 

doporu ení. Konkrétn  byla zapracována p ipomínka konkrétn jšího vymezení 

daných témat v otázkách. Nap íklad v otázce typu: „Jaká je Vaše zkušenost 

s aplikací PCA v oblasti závislostí?“ musí p edcházet otázka na specifikaci 

„PCA“, co si pod tímto termínem kdo p edstavuje apod. 

Dále následovalo porovnání otázek interview s výzkumnými cíli tak, aby jejich 

obsah a smysl spolu korespondoval. Výsledkem byla níže uvedená tabulka . 3, 

z níž vyplývá ú el vybraných otázek a jejich propojení s výzkumnými cíli.  

Tabulka . 3 

Výzkumné otázky a podotázky: Otázky do semistrukturovaného 
interview: 

1. Jaké jsou z pohledu pracovník  
problematické i kontroverzní 
oblasti kompatibility PCA p ístupu 
a sou asného systému 
ambulantní adiktolgické pé e? 

- Popište prosím Vaše pracovišt . 
Jaké služby vaše pracovišt  
nabízí? Jaké je složení Vaší 
klientely? Jaké je poslání/filozofie 
Vašeho za ízení? 

- Co je podle Vás PCA? 
- íte, že 3 (6) podmínky, které 

postuloval Carl Rogers, jsou 
dosta ující pro osobnostní zm nu?  

- íte, že aktualiza ní tendence se 
vyskytuje u všech klient , i u t ch 
„zdevastovaných“, siln  závislých? 

- Liší se Váš p ístup 
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k psychoterapii/poradenství 
závislostí od p ístupu i filozofie 
za ízení/instituce, ve které svou 
práci vykonáváte? 

- Jakým zp sobem a jakými 
mechanizmy se pracovníci 
s t mito nesoulady vyrovnávají? 

- Pokud se liší, v jakých oblastech a 
ím?  

- Jak konkrétn  se s tím 
vyrovnáváte? 

- Vytvo il/a jste si n jaký adapta ní 
mechanismus? 

- Jak se tyto problematické roviny 
projevují p i práci s klienty a p i 
spolupráci s kolegy? 

- Znáte postoj vašich koleg , kte í p i 
práci praktikují jiný 
psychoterapeutický sm r, v i 
Vašemu zp sobu práce? Vzniká 
mezi vámi n kdy kv li tomu na 
pracovišti nap tí? 

- Je vedení za ízení, kde vykonáváte 
psychoterapii závislostí pln  
informováno o zp sobu vaší 
práce?  

- Jak se projevuje 
rogersovskápodmínka 
„bezpodmíne né pozitivní p ijetí“ 

i práci s abstinencí? 
 

- Existuje ve vašem za ízení 
pravidlo, že klient musí v dob  
lé by abstinovat, pop ípad  
abstinovat pod n jakou sankcí? 
Jak s tímto nakládáte?  

- Není tento p ístup v rozporu 
s podmínkou „bezpodmíne né 
pozitivní p ijetí“? 

2. Jakým zp sobem se dá podle 
pracovník  aplikovat PCA 
v ambulantní lé ?  

- Popište, prosím, jaký je váš 
obvyklý zp sob práce 
s klienty/pacienty. 

- Kombinují pracovníci 
adiktologických ambulancí PCA 
s jinými p ístupy, nebo pracují 
klasickým p ístupem zam eným 
na lov ka?  

- Kombinujete p i práci s klienty PCA 
s jinými p ístupy? Pokud ano, 
z jakého d vodu? 

- Jaké jsou podle pracovník  
aplika ní možnosti a omezení 
PCA p ístupu v ambulantní pé i? 

 

- Vnímáte n která omezení PCA 
ístupu v lé  závislostí? Pokud 

ano, jak s tímto nakládáte? 
- Vnímáte n jakou p idanou hodnotu 

Vašeho zp sobu práce pro klienty, 
který plyne z aplikace PCA 
metody? 

- Je podle vašeho názoru p ístup 
PCA aplikovatelný i v jiných 
oblastech práce se závislými? 
Popište prosím v jakých? 

- Existuje naopak podle Vás n jaká 
oblast práce se závislými, kde by 
byl PCA p ístup nevhodný? Pokud 
ano, z jakého d vodu? 

- Jak pracovníci ambulancí pracují 
s nemotivovanými klienty a 
s fenoménem relapsu.  

- Popište, prosím, jaký je váš 
obvyklý zp sob práce 
s klienty/pacienty. 
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 - Jak pracujete se situací, kdy klient 
zrelapsuje nebo p ijde 
intoxikovaný? 

3. Jaké jsou podle pracovník  
ambulantní pé e nej ast jší mýty 
o PCA v adiktologii? 

- Znáte n jaké mýty, které se 
vyskytují o PCA v oboru 
adiktologie? Jaký na n  máte 
názor? 

Pozn.: Úplný seznam otázek do interview je p iložen v P íloze 1. 

 

4.6 Analýza získaných dat 
Data management, tedy p íprava dat k analýze spo íval ve fixaci dat pomocí 

audiozáznamu. Dle Miovského (2010, s. 197) má tento zp sob „nespornou 

výhodu v komplexnosti záznamu a v jeho autenti nosti“. Pro p evedení dat 

z netextové podoby do textové podoby bylo využito metody transkripce. P i 

tomto úkonu dochází k první redukci dat, nelze totiž z audiozáznamu 

zaznamenat vše. Pro zp esn ní transkripce bylo požito techniky „kontrola 

transkripce opakovaným poslechem“ Miovský (2010, p. 207). 

Po hrubé systematizaci následovala redukce prvního ádu, kdy byly z textu 

odstran ny projevy mluveného slova, tedy r zná vata, výpln , nedokon ené 

ty nebo dle Miovského (2010, p.209) „vynechání ástí v t, které nesd lují 

jakou identifikovatelnou explicitn  vyjád enou informaci“. Hendl (2005) také 

uvádí další p íklady, kdy bylo t eba text redukovat, nap íklad výpov di, které se 

opakovali, zobec ující výpov di, které šlo nahradit výpov mi mén  obecnými 

apod. 

Jako úpravaa p ípravadat pro analýzu byla použita technika barvení textu, kdy 

se k hlavním témat m p adí ur itá barva, a p i pro ítání textu se konkrétní 

pasáže zabarvují. Miovský (2010) uvádí, že takto p ipravený text usnad uje 

orientaci a urychluje analýzu.  

V p ípad  tohoto výzkumu byly použity prvky zakotvené teorie. 

Zakotvená teorie podle Hendla (2005, s. 125) neozna uje n jakou ur itou teorii, 

nýbrž „ur itou strategii výzkumu a zárove  zp sob analýzy získaných dat. 

Cílem výzkumu, který vychází ze strategie zakotvené teorie, je návrh teorie pro 

fenomény v ur ité situaci, na niž je zam ena pozornost výzkumníka. Postup je 

svázán se jmény amerických sociolog  B. Glasera a A. Strausse.  
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Še ová In Šva ek a kol. (2007) uvádí, že byla metoda zakotvené teorie od 

doby svého vzniku mnohokrát modifikována a rozšt pila se do n kolika variant. 

Základní cíl vyvinuté metodologie byl dvojí: na jedné stran  šlo o to zbavit 

kvalitativní výzkum nálepky subjektivismu a impresionismu a posunout jej za 

hranice pouhé deskripce jev , na druhé stran  šlo o to kompenzovat 

neschopnost kvantitativního výzkumu vytvá et nové teorie. 

 

Hendl (2005, s. 244) uvádí, že t i základní prvky zakotvené teorie jsou 

„koncepty, kategorie a propozice neboli tvrzení“.  
- „Koncepty (teoretické pojmy), jsou základní jednotky analýzy, protože 

teorie se navrhuje pomocí konceptualizace dat, ne p ímo z dat. Nejprve 

tedy bude t eba ze získaného materiálu utvo it jisté koncepty, vyhledat 

události i aktivity a jejich porovnáváním a pojmenováním shromáždit 

ony základní jednotky teorie.  

- Kategorie. Kategorie jsou na vyšší a abstraktn jší úrovni než koncepty. 

Vznikají stejným analytickým procesem porovnávání, aby se ukázaly 

podobnosti a rozdíly. Kategorie p edstavují „základní kameny“ vznikající 

teorie. Zde je t eba ze shromážd ných koncept  vyhledat to, co je 

spojuje a zjistit, jaký mohou mít v celkovém kontextu vyšší smysl.  

- Podle Hendla (2005) jsou t etím prvkem zakotvené teorie propozice. 

Tento t etí prvek se p vodn  nazýval hypotéza, avšak postupn  se došlo 

k tomu, že propozice je vhodn jší, protože zahrnují konceptuální vztahy, 

zatímco hypotézy vyžadují m ené vztahy“. 

 

Kódování. Podle Hendla (2005, s. 246) celá „analytická práce sm uje 

k identifikaci úst ední kategorie zkoumaného materiálu, jež je centrem 

hierarchické sít  kategorií. Identifikace a propracování kategorií se d je 

v n kolika vzájemn  se prolínajících fázích, kdy se celý analyzovaný materiál 

opakovan  zpracovává. Tento proces se nazývá souhrnn  teoretické 
kódování“ (p. 246). 

 

- „Otev ené kódování je podle Miovského (2010, s. 226) první fází 

procesu kódování. Významové jednotky jsou složeny z pojm , které 
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ozna ují jednotlivé události (jevy, pocity, soudy,…). Kategorie je t ída 

pojm , která vzniká tím, že vzájemn  porovnáváme a t ídíme významové 

jednotky a v nich obsažené pojmy a snažíme se zjistit, zda náleží jinému 

podobnému jevu.  
- Axiální kódování je souborem postup , pomocí nichž jsou údaje po 

otev eném kódování znovu uspo ádány prost ednictvím vytvá ených 

vazeb mezi kategoriemi.  
- Selektivní kódování je proces, kdy po výb ru centrální kategorie tuto 

kategorii systematicky uvádíme do vztahu s ostatními popsanými 

kategoriemi“. 

 

Nejprve byly navrženy koncepty, z nich byly pomocí metody otev eného 

kódování identifikovány jednotlivé kategorie, jakožto základní jednotky analýzy. 

Na záv r analýzy dat byla metodou axiálního kódování data uspo ádána tak, 

aby propojila jednotlivé kategorie a vytvo ila mezi nimi vazby a spojitosti. 
Proces selektivního kódování a tvorby teorie nebyl využit. D vodem odmítnutí 

tvorby teorie byl jak pom rn  malý objem dat, tak zp sob sb ru dat, tedy 

polostrukturované interview, p i nichž byly získány spíše expertní odhady 

respondent , než data z nezávislého pozorování ú astník  výzkumu na jejich 

pracovištích.  

4.7 Validita 
Pro ú ely této diplomové práce bylo využito metody triangulace- zdroj dat 

z interview s pracovníky z oblasti ambulantní pé e, zdroj dat z výzkum , lánk  

a publikací. Zdrojem informací byly také konzultace s dv ma odborníky na PCA 

ístup.  

Roli externího auditora k p ešet ení výzkumného procesu zastávala vedoucí 

diplomové práce.  

4.8 Etika 
Miovský (2010, s. 277), který uvádí, že „o etických pravidlech je t eba uvažovat 

na t ech rovinách. Vliv výzkumníka na výzkumné pole, ochrana ú astník  

výzkumu a ochrana výzkumník “. Vzhledem k tomu, že respondenty výzkumu 



61 
 

byli kolegové odborníci v oblasti psychologie, pedagogiky i psychoterapie, 

nep edpokládá se v tší riziko poškození výzkumníka. Naopak v p ípad  této 

studie existuje riziko st etu zájm  výzkumníka, kdy bylo t eba ohlídat 

podsouvání i zkreslení dat i jejich interpretace sm rem k pozitivnímu 

ekávání realizátorky výzkumu. K ochran  respondent  p isp lo 

anonymizování dat a výpov dí, a snaha o co nejv tší znemožn ní identifikace 

jednotlivých ú astník .  

S každým respondentem byl p ed zahájením rozhovoru uzav en ústní 

informovaný souhlas, jež obsahoval informace o studii a jejím ú elu, o form  

a zp sobu zacházení s osobními údaji a jejich ochran  v souladu s platným 

zákonem . 101/2000 Sb.  

5 Výsledky 

5.1 Popis výzkumného vzorku respondent  
Vzorek tvo í 9 respondent  a je tém  genderov  vyvážený- 5 žen a 4 muži. 

Pr rný v k respondent  je 38 let, v kové rozp tí se pohybuje od 31 do 47 

let. Respondenti vykonávají svoji praxi zejména v Praze, dále pak v Brn  a 

Hradci králové.  

Rozmanité je vzd lání respondent , žádný z nich není vystudovaný i uznaný 

adiktolog. Dvakrát se vyskytuje medicína, ale r zné atestace- jednou 

psychiatrie, v druhém p ípad  interna a psychoterapie. Dále ty ikrát 

jednooborová psychologie, ve dvou p ípadech se jedná o klinické psychology. 

Potom se ve vzorku objevují dva sociální pracovníci a jednou pedagogické 

vzd lání, konkrétn  pedagogika emocionáln  a sociáln  narušených v 

Bratislav .  

Všichni respondenti mají ukon ený 5 letý výcvik v PCA a praxi v ambulantním 

za ízení. Zajímavé je, že polovina respondent  pracuje v ambulantním za ízení 

na áste ný úvazek, který je dopln n prací bu  v l žkovém za ízení pé e o 

závislé, nebo ve dvou p ípadech v terénním programu.  

Co se týká délky praxe v adiktologii, pr rná její délka je 7,5 roku, minimáln  

4 roky a maximáln  20 let. Z toho pr rná délka praxe v ambulanci je tém  5 

let, minimáln  3 a maximáln  8 let.  
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Dále byla v rámci polostrukturovaných rozhovor  zjiš ována délka, po kterou 

respondenti aplikují PCA p ístup v oblasti závislostí. Tato doba se od celkové 

doby práce v adiktologii liší nap íklad z d vodu, že se n kte í respondenti 

vycvi ili v PCA již v pr hu práce se závislostní klientelou. Konkrétn  tedy 

aplikují PCA 6 let, minimáln  2 a maximáln  15 let.  

5.1.1 D vody k výcviku v PCA 

V rámci výzkumu bylo zjiš ováno, z jakých d vod  se respondent rozhodl 

vycvi it pracovat PCA p ístupem. Odpov di by se daly rozd lit do t í kategorií- 

osobní zkušenost, teoretické znalosti a náhoda.  

Rozhodnutí pro volbu PCA výcviku na základ  teoretických znalostí, více i 

mén  hlubokých, uvádí v tšina respondent . Kurzívou jsou uvedeny p ímé 

výpov di respondent .  

RE 3:Asi jsem etl n co od Rogerse nebo Maslowa, bylo mi to blízké.  

RE6: Ty principy tý metody. Byla mi blízká nedirektivita a ty t i základní pilí e- 

empatie, autenticita a p ijetí. V tom se mi líbí to dobrodružství a neznámo, oproti jiným 

ístup m, které jsou svázané metodou. Ten Rogers m  zaujal a nikdy jsem toho 

nelitoval.  

RE3: Když jsem za al ty p ístupy studovat, tak mi to p išlo jako prazáklad všeho, z eho 

vychází všechno ostatní a a  se to pojmenuje, jak chce, tak z t ch pilí  to vždycky 

vychází.  

kte í z nich uvádí sou asnou znalost teoretických poznatk  a osobní 

zkušenosti. 

RE9:Znala jsem to teoreticky a p išlo mi to blízké, že mi i osobnostn  sedí, to jsem se 

rozhodla na výb rovém ízení, které se konalo celý den a m la jsem možnost si zažít si 

ten p ístup i p i výb ru uchaze .  

Respondenti, kte í uvádí, že se do výcviku p ihlásili na základ  osobní 

zkušenosti s p ístupem PCA, nem li p edchozí teoretické znalosti.  
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RE1: Osobní zkušenost. Zalíbilo se mi, jak se mnou pracuje terapeut. Když jsem si 

vybírala výcvik, tak nám p ednášející na kurzu dával ukázku a já jsem to s ním zkoušela 

a p išla jsem tomu na chu . Aniž bych to teoreticky znala. 

RE3: Zárove  z t ch lidí, který jsem m l okolo sebe, tak mi p išli nejzajímav jší m j 

tehdejší vedoucí, kterej Rogerse m l. P išlo mi to nejbližší, jak jednal s klientama, s 

náma, jakej byl jako lov k, tak se mi to nejvíc pozdávalo, že by to tak n jak m lo 

vypadat. 

RE5: Setkala jsem se s tím kdysi dávno na lince bezpe í, kde jsme m li ochutnávku a m  

to osobn  sedlo, dál jsem nehledala. M la jsem pocit, že musím za ít výcvik stejn  s 

vejškou. Neum la jsem si p edstavit, že p jdu do praxe bez výcviku. Asi jsem netypicky 

za ala brzo a tím pádem i moje teoretické znalosti byly menší a intuitivn  jsem vybrala 

a šla do toho a dobrý. Asi více mén  jsem se trefila dob e. 

Respondenti také vypovídali o tom, co je na PCA p ístupu nejvíce zaujalo.  

RE8: Hledala jsem n jaký výcvik a tenkrát m  nejvíc oslovilo to, že Dave Buck je p ímej 

žák Rogerse. A taky se mi líbilo, že ty bloky jsou takový intenzivn jší.  

RE3: Nejvíc m  na tom lákala ta sebezkušenost, m l jsem p edstavu, že m  to duchovn  

a osobnostn  posune. Zpo átku to byla jakoby až ducha ina, ten výcvik, op edený 

mýtama, bylo to zajímavý. 

Respondentka íslo 4 vysloven  uvádí, že jí v její tehdejší práci „cosi“ chyb lo, 

ejm  n jaká komunika ní dovednost a proto se rozhodla vstoupit do výcviku. 

RE4:D lala jsem klasickou medicínu na klasický intern  a kardiologii a protože jsem 

vždycky k t m psychov dám tíhla, tak mi to p išlo n jakým zp sobem nedostate ný. 

išlo mi, že tam n co chybí, jak obecn , tak v mým p ístupu.  

RE8: Nejvíc m  na tom zaujalo, to, že protože jsem šla nejvíc p es tu antropologii a 

etologii (pozn. respondentka nejprve vystudovala jiný obor), p es výzkumy novorozenc  

v Bohnicích k psychologii, tak to, že Rogers tam má aktualiza ní tendenci, kterou já 

vnímám jako základ veškerýho životního cyklu a vývoje a kterej jsem znala jak z tý 

biologie. A on to dokázal tak hezky v psychickym a biologickym smyslu pojmenovat a 

aplikovat. N jaké destruktivní síly jsou také sou ástí, ale zam ení na to vývojov  
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zdravý a d ra v potenciál, kterej je možný vždycky rozvíjet a taky menší d raz na 

patologizaci, respektive relativizace patologizace, tak to m  oslovovalo.  

Dva z respondent  uvádí, že výb r PCA výcviku byla bu  vyložen  náhoda, 

nebo se otev ení kurzu shodovalo s jejich asovými pot ebami. 

RE4: Hledala jsem výcvik a PCA mi bylo sympatický. Uvažovala jsem o n jakém z t ch 

humanistických sm  a PCA se zrovna otevíralo. Ješt  jsem zvažovala logoterapii a 

jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo.  

RE7: Naprostá náhoda a shoda okolností a dneska jsem za ní velmi vd ný. 

 

5.1.2 D vody pro práci v adiktologii 
hem rozhovoru padla také otázka, z jakého d vodu se respondenti za ali 

novat adiktologické problematice. Otázka má pomoci dotvo it profil 

výzkumného vzorku pro p ípadné souvislosti. N kte í uvád li jako d vod zájem 

o problematiku. 

RE1: Je to hodn  o psychoterapii, jsou to „normální“ lidé, v tšinou se tam nepoužívají 

psychofarmaka, což je mi bližší. 

RE3: Už dávno p ed školou, už jako d cko, m  zajímalo, jak se lov k stane na n em 

závislým, po ád jsem se ptal, co se mnou ud lá, když vypiju panáka rumu.  

Zárove  se respondentka íslo 4 snažila p i výb ru svého pracovního zam ení 

uplatnit dosavadní získané znalosti. 

RE4: Hledala jsem n co, kde bych uplatnila jak tu internu, tak tu psychoterapii. D lala 

jsem na psychiatrii skupiny, kde bylo docela dost d tí se závislostí v anamnéze, tak mi to 

išlo docela zajímavý. 

Další prom nnou m že být náhoda.  

RE2: Kamarádka mi ekla, že tam mají volný úvazek, nesnažil jsem se tam n jako 

dostat.  

RE8: Praktický, hledala jsem úvazek tady v nemocnici na dopln ní. Oslovilo m , jak se 

tady pracuje s tou problematikou. 
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kte í respondenti uvádí, že k oboru nejprve cítili nezájem, ale v rámci své 

služby byli p esunuti na toto pracovišt . Zdá se, že toto jsou všechno 

prom nné, které mohou ovliv ovat více i mén  p ístup ke klient m, postoj a 

také zp sob práce s nimi.  

RE5: Žádné, byla jsem tam p esunutá. 

RE9: No, tak já jsem nikdy se závislými pracovat necht la. 

5.1.3 D vody pro spojení PCA a adiktologie 
Zajímavou oblastí m že být mapování d vod , pro  oslovení terapeuti zvolili p i 

své práci práv  spojení PCA p ístupu v adiktologii. Op t zde m že hrát roli 

náhoda, nebo jakýsi p irozený vývoj, kdy terapeut nevolí se zám rem této 

kombinace. 

RE6: Já jsem nevolil tu kombinaci, já nejd íve d lal výcvik a pak m  to zaválo do t ch 

služeb. 

Jeden z respondent  vzpomíná na hluboký zážitek setkání se zahrani ními 

lektory, kte í vedli kurz motiva ních rozhovor , jež jsou p ístupem, který vychází 

z PCA. Zkušenost z kurzu ovlivnila jeho názor na spojení PCA a práce se 

závislými a pomohla mu ujasnit si n které otázky.  

RE7: Na t ch motivákách s Lundbergem a Larkinem jsme ješt  s jednou kolegyní z PCA 

výcviku mluvili jak to je v oblasti práce s uživatelama a hezky jsme se na tom shodli, že 

tenkrát to bylo tak, že kdo chce d lat v týhle oblasti, tak musí mít SUR nebo 

psychodynamický výcvik a kdo ho nemá, tak tam nemá co pohledávat a myslím, že je to 

tak do dneška. Takže tam jsem si ujasnil, jak to teda m že bejt a jak s tím jako m žu žít.  

Pamatuju si na jeden rozhovor s t ma zahrani níma lektorama a já se jich ptal, jestli 

bec s tímhle výcvikem m žu d lat v drogách a oni se nás ptali pro . Tak jsem ekl, že 

nám tu všichni íkaj, že PCA je super, ale s t ma fe ákama to nefunguje a oni se tak 

smáli a íkali- aha, to my jsme si zas mysleli, že to je to jediný, co funguje. Tak jsem si 

to pro sebe poskládal,  že je taky d ležitý v jakých formách se to aplikuje a taky jak moc 

lov k drží n který ortodoxní principy. Ale v zásad  já jsem to celý p ijal a žije se mi s 

tím docela dob e. 
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Další respondentka uvádí, že má zkušenost s aplikací PCA p ístupu u jiné 

klientely a ve chvíli, kdy dostala nabídku práce v adiktologii, p ijala to jako výzvu 

a to aniž by p edem v la, zda to p jde. 

RE9: Je mi to vlastní takhle pracovat s jinými klienty a ekla jsem si, že bych to cht la 

zkusit u závislých. 

kte í z nich cílili vyložen  nespokojenost se sou asným stavem. V tomto 

ípad  respondentka hovo í sou asn  o l žkové pé i v adiktologii, s níž má 

také pracovní zkušenost. 

RE1: Nesedne mi ten standardní p ístup, který se te  používá. Taková ta skálovská 

metodika, kde se pracuje s odm nou a trestem, to mi p ijde nedostate ný. 

 

5.2 Postoje respondent  k PCA 

5.2.1 Kombinace PCA a jiných p ístup  

Tato oblast tvo í d ležitý základ pro podep ení dalších zjišt ní. Pokud je naším 

zám rem zjistit jaké jsou zkušenosti pracovník  s aplikací PCA v sou asném 

systému adiktologické pé e, je t eba zjistit, jakým zp sobem terapeuti pracují 

s klienty a do jaké míry zachovávají „ istotu“ klasického PCA a pokud ne, tak 

z jakých d vod  jej mají pot ebu dopl ovat jinými prvky z jiných sm . Bylo 

zjišt no, že v tšina respondent  si b hem své praxe vytvo ila sv j vlastní styl 

práce a jen menší polovina respondent  pracuje klasickým PCA 
ístupem. Z toho vyplývá, že to jednozna  m že ovlivnit i zkreslit výsledky.  

Z polostrukturovaných rozhovor  také vyplynulo, že oslovení terapeuti nej ast ji 

kombinují PCA s metodou motiva ních rozhovor . Tato metoda, jež z PCA 

vychází je popsána v teoretické ásti. Respondenti asto uvád li, že je pro n  

žké pojmenovat i odlišit to, co ješt  do PCA p ístupu spadá a to, co je 

ovlivn no n jakým jiným p ístup i svojí invencí. Zde se op t dostává do 

pop edí téma „ istoty“ PCA. 

RE3: Jo a motiva ní rozhovory taky mám. Ale já to n jak nerozlišuju, jako t eba te  

lám krizovku, te  motiva ní rozhovor, te  je to Rogers. To jsou n jaký techniky nebo 

dovednosti, který mám vštípený a už to beru ze sebe. Nerozlišuju, jestli jsem použil tuhle 
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techniku a te  to bylo aktivní naslouchání a te  to bylo zrcadlení a te  jsem byl 

autentickej, kongruentní… 

 

RE2: Ur it . Je t žký to pak odlišit. Možná n jaký plánování zm ny. Já bych považoval 

za PCA i ty motiva ní rozhovory, i když to není úpln istý PCA. Tak ten základ v tom 

ijetí, v hledání vlastních zdroj , v d e ve schopnost zm ny, to je d ležitá a nejv tší 

sou ást tý práce a v tom si myslím, že je ten PCA dobrej zp sob. 

 

RE2: Motiva ní rozhovory. íká se, že je to 80% PCA a 20% n eho jinýho- holt se 

zam ujete na n jaké konkrétní téma, na n jakou otázku a z stáváte u toho. V tomhle 

smyslu je to sm s PCA s jinými p ístupy, který bych asi úpln  nenazýval.  

 

Od vodn ní ke kombinaci PCA a jiných p ístup  je nap íklad, že respondenti 

jsou sou ástí týmu. Týmu, ve kterém se jednotlivci od sebe navzájem u í a 

inspirují se. Respondentka íslo 4 také uvádí, že je pro ni podstatné p i volb  

intervence i to, zda je to metodika podep ená „evidence based“. 

 

RE4: Spíš kombinuju, nejsem tu sama, PCA tu mám jediná a myslím, že to není na 

ekážku. Pokud to kombinuju, tak protože je to evidence based, používám prvky KBT, 

tu a tam logoterapii, áste  práci s t lem, autogenní tréning vyložen  ne, ale 

svalovou relaxaci- Jakobsonovu progresivní svalovou relaxaci- pokud ti lidé nejsou 

schopni relaxovat, což se stává, když p estávaj kou it. Asi nejvíc prvk  KBT a PCA. 

Motiva ní rozhovory, to je základ tady té práce. 

 

RE5: Myslím, že ano. V praxi, když v tom týmu jsou lidi z r zných výcvik , tak asi nejde 

se nenakazit a nepoužít n co, co vidím u druhýho. Stejn , jako jsem zjistila, že n kdo se 

ob as inspiruje n ím, co jsem tam za ala používat.T eba jsem p ebarala n který 

techniky od koleg . Nap íklad z Gestaltu, taky jsem používala prvky z Pesso, to se mi 

strašn  osv ilo. To mi p ijde hodn  kompatibilní s PCA a geniální a v tom, když 

dojsou slova a to Pesso jde po další rovin  a tam se d jou v ci.  

 

Respondentka íslo 8 hovo í o procesu, kterým si opodstatnila využití a 

kombinaci PCA a KBT.  
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RE8: Nej ast ji kombinuje PCA s rodinnou terapií. To, co se d lá rogersovsky u 

jednotlivce, tak to vztáhnout na celou rodinu, systém. Podpo it ten zdrav jší vývoj tak, 

aby se da ilo len m v rodin  empaticky sd lovat ostatním len m rodiny. Pak mám ale 

výcvik ješt  v KBT, protože jsem byla zam ená víc na ty emoce. Asi bych si to sama 

nevybrala, ale tak m  to n jak potkalo. Když jsem ho za ala, tak jsem nev la, jestli to 

dokon ím. Ale pak jsem zjistila, že v n em to ješt  nabízí možnosti strukturovaný práce 

nabídky, ale primárn  je tam taky navázání dostate  dobrýho vztahu. Primárn  ale 

vnímám, že je to ten vztah a podpo ení n jakého vývoje a pak ten výb r t ch prost edk  

je o tom, že jsem si v tom KBT rozší ila paletu pom cek, který te  už neváhám nabízet.  

 

V p ípad , že tazatelé hovo í o kombinaci PCA s jinými prvky i technikami, 

nabízí se otázka, ím se p i jejich výb ru a za azení do terapie ídí. Tak 

nap íklad intuicí, rozumem, i autenticky v souladu se svou intuicí.  

RE5: Intuicí spojenou s rozumem, zhodnotím, eho je ten lov k asi schopen a jestli je 

schopen tomu porozum t. Nemá cenu se poušt t do v tších akcí, když tam není nalad ní 

na to. Tak to nabízím jako možnost. 

 

Respondent íslo 3 uvádí, že nap íklad daný behaviorální prvek použije 

„autenticky“. Teoreticky, pokud p i tom v terapii nastolí ješt  další nezbytné a 

posta ující podmínky- viz. teoretická ást, tak by se dalo stále ješt  hovo it o 

ístupu, který je v rámci PCA. 

RE3: Do žádných jiných nemám vhled, ale kdyby se to sledovalo, tak pravd podobn  jo. 

No ur it  jo.Jak z toho Rogerse všichni vycházej, tak cht  necht  v rozhovoru n kdy 

autenticky použiju t eba n jakou behaviorální v c, když to ten klient chce a cejtim, že by 

to pro klienta bylo dobrý, ale není to podle n jaký šablony- první kontakt je to a to a to. 

Je to intuitivní. N kdy ty klienti p ijdou a cht j v t konkrétní v ci, tak jim je íkám. 

kterejm lidem pomáhá to, jiným to a co myslíte, že by mohlo pomoct vám? Je dobrý 

to znát, a když to lov k uzná za vhodný, tak to vytáhnout z rukávu. 
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kte í z respondent  uvádí, že tuto pot ebu vnímají u úzkostn -depresivních 
klient i v p ípad , že ambulantní lé  edchází lé ba na l žkovém 

odd lení s režimem.  

RE8:Používám n který postupy v KBT pro klienty, který pot ebujou jasn jší strukturu a 

tu oporu v tom vizuálním a m že to být také sou ástí nabídky ješt  víc pro lidi, kterýjsou 

sn  po lé . Tam, kde je to sou ástí zakázky, tak sahám i k takovým pom ckám.Nejdu 

asi do takový direktivity, tak jak n který kolegové mi p ijde, že jdou, ale n kdy sahám k 

direktivn jším prostup m, který vnímám, že jsou d ležitý, hlavn  ve fázi, kdy je klient 

úzkostn -depresivní. A taky, že to v n em navazuje na tu pobytovou lé bu, v n em. 

Tam si vedou deníky a tak. 

Výpov  výše m že být sou ástí polemiky o istot  PCA- jak mnoha r znými 

zp soby m že být PCA teorie vykládána a pojímána. Respondentka íslo 8 

hovo í o své pot eb  nabídnout klient m širší paletu zp sob  práce, zatímco 

respondentka íslo 9, která o sob  hovo í jako o „ isté“ rogeriánce, jež nevnímá 

pot ebu p iblížit se klient m intervencemi, na které jsou již zvyklí. Mluví o 

zkušenosti s klienty, kte í již prošli p edtím l žkovou lé bou s režimem. 

RE9: Práv  tím, že se s nimi v tšinou pracuje jiným zp sobem a pro m  to byla úžasná 

zkušenost, jak ti klienti pozitivn  reagují, že ten m j p ístup je pro n  v n em jiný, nový 

pro n . Hodn  se bavíme o jejich prožívání, hodn  pracuju s emocemi a prožívání, s tím, 

co oni si myslej, zajímá m  jejich názor, zajímá m  to, co si myslí o tom, co jim íkám, 

jak m  vnímají. Je to taková hezká interakce v souvislosti s t mi závislostmi. 

Respondenti, kte í uvád li, že p ístup PCA v zásad  nekombinují s jinými 

ístupy, nebo pokud ano, tak nemají dojem, že by to bylo v rozporu 

s rogersovským p ístupem. 

RE6: Asi ne, spíš jsem se snažil d lat ist  PCA. Možná v n jakých prvcích. A ty prvky 

jsem tam možná vnášel z eriksonovských p ístup , ale spíš prvky, to se ani nedá íct, že 

by to bylo v rozporu s tím Rogersem.  

Zde se nám téma kombinace PCA spojuje s dalším podstatnou ástí výzkumu, 

a tedy kompatibilita PCA se sou asným systémem ambulantní adiktologické 

pé e. Respondentka íslo 1 uvádí, že pokud pracuje sama, drží se istého 

PCA, ob as aplikuje metodu focusingu, ale co je podstatné, pokud je pracovn  
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sou ástí n jakého systému, musí se mu p izp sobit, aby dosáhla stanovených 

cíl - nap íklad provád t diagnostiku i p im t klienty k ú asti na n kterých 

aktivitách. 

RE1: Asi jen ten fokusing, ale to navazuje na PCA. Pokud pracuju sama. Pokud naopak 

pracuju v n jakym systému, tak to musimnakombinovat. Nap íklad jsem nucená se 

asov  p izp sobit, n co pro n  musím vyexplorovat nebo musim klienty donutit, aby se 

eho ú astnili. 

RE4: Mám výcvik i ve fokusingu, i když to používám relativn  málo. 

Další respondentka uvádí, že také pracuje ist  PCA. P i práci ale rozlišuje, 

s jakým zám rem rogersovský p ístup aplikuje. Zda p i poradenské intervenci i 

psychoterapii. 

RE9: Já tedy nekombinuju s jinými prvky, ale n kdy mám klienty, se kterými pracuju… 

spíše poradensky než psychoterapeuticky. Poradensky ve smyslu, že spíše plánujeme 

krátkodobé cíle a plánujeme n jaké v ci, nejsou t eba ješt  ve stádiu, kdy by byli 

schopni nebo ochotni pracovat hloub ji na svých v cech. T eba p ijdou ve stádiu, že 

nemají kde bydlet, co jíst a jsou v podstat  pod vlivem drogy, takže je to spíš 

poradenská intervence. 

5.2.2 D ra v 3 (6) podmínek 
koliv byla Rogersova teorie terapie mnohem více podrobena výzkum m než 

jeho teorie osobnosti, stále se vedou diskuze o tom, zda 6 podmínek (viz. 

teoretická ást), které postuloval Carl Rogers, jsou nejen nevyhnutelné, ale i 

posta ující. Jak je vid t z výpov dí respondent , d ra v on ch 6 podmínek 

jako posta ujících není pro všechny jednozna ná.  

RE7: Hmm, (p emýšlí). No, v zásad  jo. Myslím, že je to podmínka nezbytná, nikoliv 

však dosta ující. 

RE5: To je t žká otázka. eknu ne. Mám pocit, že n kdy se o Rogersovi mluví tak, jako 

že je všespasitelný, ale není. Ale narvu do n j kde co, protože je to široce formulovaný. 

Ale když už bych to tam cht la narvat, tak eknu, že posta ujících t ch 6 podmínek. 

Protože ty t i jsou málo. 
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Respondentka íslo 4 považuje tyto podmínky dosta ující pro osobnostní 

zm nu, nicmén  hovo í o své zkušenosti s aplikací PCA u závislostí a p ím jší 

cest  k výsledku.  

RE4: ekla bych, že ano. Ale n kdy jsem p esv ená o tom, že když se to zkombinuje s 

jinejmametodama, že je to p ím jší cesta. K tomu výsledku, pro kterej ten pacient p ijde. 

Pokud to má n jakej podklad, jako t eba osobnostní problémy, tak v ím, že i istý PCA 

je schopný to zvládnout, ale pokud jde o kou ení a i jiný závislosti, je lepší ta p ím jší 

cesta t ch kombinací. 

Ostatní respondenti považují šest, nikoliv pouze t i úst ední podmínky (empatie, 

kongruence a bezpodmíne né p ijetí), za nevyhnutelné a posta ující. Jedna 

z respondentek otev en  hovo í dokonce o nepochopení PCA teorie. 

RE1: Ano. Podle m  t m, co to nesta í, tak to nepochopili. 

RE3: Nepochybuju o tom. 

RE6: Myslím, že je to dobrej rámec. 

RE9: Myslím si, že t ch šest ur it . 

 

5.2.3 D ra v aktualiza ní tendenci 
Podle Rogerse je d ležité, aby terapeut d oval procesu, který se za 

edpokladu 6 výše zmín ných podmínek nastartuje. S tím je spojena také 
ra v klientovu schopnost ve vlastní zdroje, která pramení z aktualiza ní 

tendence. Všichni respondenti se shodli na tom, že „cosi“ jako sebeaktualiza ní 

tendenci u svých klient  vnímají. 

RE6: V ím, že existuje.  

kte í respondenti mají za to, že se tato organismická schopnost vyskytuje i u 

žce závislých lidí, s výjimkou organických poruch. 

RE3: Pokud už to není n jaká organická záležitost, jako definitivn , tak to tam prost  je. 

Ale zas takový zdevastovaný se do ambulantní lé by tak asto nedostanou.  
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RE2: No u t ch na detoxu funguje spíš ta chemie, ale i když p ijdou lidi zdevastovaný, 

tak jednozna íkám ano. By  s omezenou schopností si všechno propojit. To máte 

jako u lov ka s Alzheimerem- je u n j aktualiza ní tendence? 

kte í dotazovaní terapeuti nepochybn  v í v aktualiza ní tendenci a zárove  

hovo í o jejím potla ení vlivem sociálního prost edí i vzniku závislosti. Rogers 

chápe tuto tendenci mimo jiné jako sou ást veškeré motivace, což je téma pro 

lé bu závislostí opravdu zásadní. 

RE5: Myslím, že jo, ale n kdy to pití nebo závislost tu tendenci hrozn  p ebije. Ona tam 

je, ale je tam bohužel zárove  n co o dost siln jšího. 

RE9: Možná by se mnou všichni souhlasit nemuseli, ale já tomu v ím. Pokud je ten 

lov k opravdu hodn  poškozenej, t eba drogama nebo zneužíváním a tak, tak to m že 

trvat delší dobu. Ale p ijde mi p irozené, že ten lov k tam tu aktualiza ní tendenci má, 

ale když si p eci prošel n jakým procesem, kdy se mu úpln  zatla ila.Pokud jsou 

vytvo ený všechny podmínky na to, aby se mohla znovu probudit. 

kte í respondenti dávají p ítomnost aktualiza ní tendence do souvislosti 

s ekáváním klientovi zm ny, respektive míry jeho zm ny.  

RE7: Myslím, že jo. Vidím v tom zejména problém našeho o ekávání- co by m lo bejt 

výsledkem toho r stu, tý životní síly, který ty lidi v sob  nosej. Holt u n kterých lidí je 

ten pokrok nebo ta m na daná tím, že se zpomalí propad. Nebo že se zastav j. Nebo že 

se n kte í nepropadají tak rychle. Já to tam u t ch lidí vnímám. 

Tohoto tématu se týká i níže uvedená výpov  respondentky, která téma 

rozši uje i o p edstavu, že aktualiza ní tendence m že mít i sv j „negativní“ 

cyklus, který je ale stále sou ástí procesu úzdravy. 

RE8: Ano, ur it . Ob as vnímám, že ve chvíli je hodn  upozad ná, respektive 

aktualiza ní tendence je hodn  v tom negativním cyklu, když si dojdou na dno v pr hu 

terapie. Že i to je jedna z cest aktualizace, na chvíli jít po spirále dol  a pak se odrazit. I 

negativním vývoji, pokud se to neprotrahuje a nepokra uje, jsem se postupn  nau ila tu 

aktualizaci vnímat. To co jsem se nau ila ze systemiky, tak to je nehodnotit co je 

negativní a co je pozitivní.  

TA: Takže v n kterých p ípadech je pot eba klienta ijmout i s tím, že jde dol ? 
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RE8: Ano, i to m že být sou ást procesu.Už jenom to, že klient dorazil, tak vnímám, že 

je n jaká sebeaktualizace. Pot ebuje to s n kým sdílet a te  to neumí jinak. 

5.3 Postoje respondent  k pracovišti 

5.3.1 Popis pracovišt  a klientely 

Zde se otevírá problematika zatím nesjednocené koncePCA???ambulantní 

adiktologické pé e. Jak je vid t z popisu respondent . Jádro pé e o závislé je 

pom rn  jednotné, nicmén  n která pracovišt  mají svoji úzkou specializaci, 

tedy specifickou klientelu. Specifika služby jsou velmi rozmanitá, nap íklad 

v n kterém za ízení pracují konkrétní pracovníci primárn  s gamblery a jejich 

rodinami, jinde se ambulance specializuje na lé bu závislosti na tabáku, 

kte í se specializují na duální diagnózy i rodinnou terapii. 

Respondent íslo 2 uvádí, jaké služby jejich pracovišt  nej ast ji poskytuje a 

jaké jsou tedy zakázky klient . 

RE2: Moje zkušenost z ambulance je taková, že asto p ijdou lidi, který ješt  nejsou 

úpln  rozhodnutý p estat pít, ale astokrát je to v rámci dolé ování a eší se tam v ci, 

který se týkaj už širšího záb ru než jenom ta závislost. P estanou pít a najednou mají 

spoustu starostí jinde. Nebo když p ijde klient a pracuje se na jeho motivaci k pobytové 

lé . A nebo jsou tam lidi, který nemají tak velký problém se závislostí, ale vyskytuje se 

u nich problémový užívání.  

RE3: Klasické ambulantní centrum se vší nabídkou. Od roku 2011 tu máme projekt pro 

patologické hrá ea jejich rodiny a ješt  s jednou kolegyní si bereme primárn  

gamblery. Máme tu skupinu pro hrá e.  

RE4: Odvykání kou ení, lé ba závislosti na tabáku, spoustu lidí s duálníma 

diagnózama- více než t etinu. A i duální závislosti. Já si klidn  nechávám v pé i lidi, 

který mají soub žn  závislost na THC, ned lá mi to problém, asto máme úsp ch. Co se 

týká alkoholu, tak odesíláme. Automaticky d láme screening na alkohol. Primárn  je to 

teda tabák a jeho zdravotní dopady- screening- spirometrie, laborky,… Takže 

komplexní ešení.Ty duální diagnózy jsou u tabáku jednozna  nakombinovaný s 

depresemi a úzkostí.  
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RE8: Jsme ambulance pro psychoterapii a rodinnou terapii a ta rodinná je na prvním 

míst . Ve všech p ípadech vnímáme, že lidi z n jakých rodin pochází, v n jakých 

vztazích žijí a že základem života je vztah. V tom smyslu si držíme, jako jedni z mála, p i 

všech omezeních pojiš ovnama to, že pracujeme vždycky v páru. Taky tu máme t eba 

dosp lé d ti alkoholik . Jsou to vztahový a rodinný potíže v další generaci.  

RE9: Jsou to asto klienti s duální diagnózou, nebo klienti po opakovaných lé bách, 

kterým se z n jakého d vodu neda í abstinovat nebo asto recidivujou, tak pot ebujou 

tu podporu. T eba to jsou klienti, kte í mají problémy se sociálním kontaktem a 

nezvládají úpln  komunity a lé ebny a pot ebují opravdu individuáln jší prostor a 

bezpe í- lidi se sociální fobií apod. Nebo jsou to klienti, kte í mají na ízenou lé bu. 

Máme te  nov  hodn  klient , kte í mají istou závislost na alkoholu, zejména ženy 

alkoholi ky. Taky pracujeme s rodi i, jejich dít  užívá.  

5.3.2 Kompatibilita: osobitý p ístup a pravidla organizace 

Jedna z respondentek uvádí, že pokud by nepracovala v konkrétním systému, 

nekladla by takový raz na diagnózu a z ní vyplývající pevn  naplánovaný 

typ lé ebných intervencí, což naopak v za ízení, kde pracuje, bylo b žné. 

RE1: Tak t eba, na výsledek diagnózy se klade ohromný d raz. Jaksi to toho klienta 

„zaškatulkuje“ a p edur uje mu to docela detailn , co se ním následn  bude dít. 

Další respondent sd luje, že v n kterých p ípadech byl nucen vyhov t 

požadavk m systému lé by, konkrétn  zacílení terapie na takový cíl, který 

nebyl cílem klienta. P ímo hovo í o „ochuzeném kompromisu“ toho, jak by 

s klientem pracoval sám a toho, jak s klientem musel pracovat v rámci systému. 

RE2: T eba že vždy up ednost ují abstinenci p ed n jakým snížení nebo pokusem o n .  

Stejný respondent se vyjad uje k otázce odlišného osobního pojetí, které je 

v nesouladu s pojetím instituce v prost edí režimové l žkové pé e. 

RE2: Tak na tom odd lení to bylo extrémn  hierarchicky strukturovaný a postavené na 

odm nách a trestech. To by se dalo zvládnout, kdyby tam byla taková ta základna t ch 

rozumných lidí. Dovedu si p edstavit, že by ten systém mohl být k t m lidem d stojn jší. 

tšina oslovených odborník  hovo í velmi kladn  o souladu svého p ístupu s 

filozofií organizace. P ípadné rozpory i odlišné názory na klientskou práci 
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považují za b žný d sledek týmové práce, a nevnímají je tedy jako ohrožující i 

zásadní. N kte í také vnímají relativn  velkou míru svobody a d ry, že svoji 

klientskou práci zvládnou. 

RE9: Myslím si, že celkov  to nalad ní je takové, že se tu respektuje to, že v každém 

typu za ízení se pracuje jinak- v komunit , v k-centrech, tak my, jako adiktologická 

ambulance pracujeme více humanistickým zp sobem. Je tu respekt k tomu, aby ten 

terapeut pracoval takovým zp sobem, jaký umí a aby nepoškozoval klienta a d lal to 

dob e. Není to tak, že by po nás n kdo vysloven  cht l, abychom pracovali n jakým 

zp sobem. 

RE3: Ne, to bych tady asi nemohl pracovat. Vedoucí je taky rogeriánka. Z ní to tak 

jak vychází.  

RE4: Spíše ne, ne ekla bych že je totožnej, ale zásadn  se neliší. Každý z nás, i 

kdybychom byli ze stejného výcviku, tak si najdeme mali ko jinej zp sob práce, osobní 

styl. Nemám s tím problém. 

RE5: V ambulanci jsem si na rozdíl od l žkového mohla d lat, co jsem cht la.  

kte í pracovníci m li dokonce možnost spoluvytvá et i vytvá et tvá  a 

nastavení organizace. 

RE7: Ani ne. V základních v cech rozhodn  ne. Hodn  t ch vnit ních norem organizace 

jsem vytvá el. 

Zp soby, jakými spolu pracovníci a jejich vedoucí otev en  komunikují a jakým 

zp sobem se navzájem informují o klientech a práci s nimi. Jsou to zejména 

intervize, pravidelné spole né porady i sledování r zných ukazatel .  

RE3:Probíráme to na intervizích pravideln . Já bych ekl, že z t ch 4 lidí, co tu 

jsme,každej pracuje n jak jinak, n kdo víc strukturovan , n kdo mí , n kdo víc 

direktivn , n kdo mí  a že ta rozmanitost je filozofie toho za ízení. Je d ležitý, aby ten 

pracovník navázal vztah, a  už má jakýkoliv východiska.  

RE8: Ne ekla bych, i když my to máme jinak než t eba jiné ambulance. Na t ch 

zásadních v cech se shodujeme, proto máme spole ný porady, kdy probíráme jednotlivé 

ípady a také si rozd lujeme ke komu má p ijít jaký klient. D láme matching.  
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RE3: Vedoucí ist  do klientský práce nikomu moc nemluví, každej si to d láme svým 

ístupem a d ležitý je, aby ty ukazatele byly odpovídající. Že klienti nevypadávaj, že 

chod j, že z stávají první kontakty a tak. Že si nikdo nest žuje. 

5.3.3 Informovanost vedení o zp sobu práce jednotlivých pracovník  
Otázka, zda a do jaké míry má vedení organizace pot ebu mít p ehled o 

zp sobu i uplat ovanému p ístupu práce jednotlivých pracovník  p inesla 

kolik typ  odpov dí. Krom  jedné respondentky íslo 4, která uvedla, 

že„nejvyšší vedení asi není pln  informováno, ale na druhou stranu sv j zp sob práce 

netajím“, uvedli všichni, že vedení je o jejich zp sobu práce z ejm  

informováno.  

RE8: Myslím, že dostate . Máme supervize. A i dost nap ímo skrze n jaký p ípadový 

sdílení. 

V zásad  vedení nezajímá, zdali pracovník p i své práci uplat uje n jaký 

konkrétní psychoterapeutický sm r i techniky, ale zajímají je p edevším 

výsledky práce. N kte í hovo í o zp sobu p ípadového sdílení, n kte í hovo í 

o poradách vedení, jejichž zápis je jim posléze k dispozici k nahlédnutí. 

RE2: Já myslím, že jim je to v zásad  jedno, spíš cht jí, abyste n co d lala n jak, aby 

byly výsledky a aby se nemuseli bát, že to podrývá celkovou lé bu. Musíte být p i práci 

flexibilní. 

RE3: Asi ano. Sou ástí porad vedení je i n jaký stru ný p ehled o vedení klient , tak asi 

ehled mají. Ale asi to z principu tolik ne eší, dávají nám v tom volnost. 

5.3.4 Profesní vztahy s kolegy na pracovišti 
Minimum respondent  uvád lo, že jejich pracovní vztahy s kolegy na pracovišti 

byly napjaté a to zejména kv li odlišnému pojetí vlastní práce a odlišnému 

psychoterapeutickému vzd lání.  

RE1: No n kdy jsem m la s kolegou debatu, podle n j m j p ístup k ni emu nevede a 

on, že je s KBT za 6 hodin hotový. 

Pokud se zam íme na p íklady konkrétních neshod, jsou to r zná 

nedorozum ní, jež plynou z nepochopení PCA filozofie.  
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RE7: Ob as mezi náma s kolegama vzniká nap tí, ale to je v po ádku, mezi lidma to 

ob as zajisk í. M že to být v kone eném d sledku tvo ivý proces. Stalo se mi ale 

nap íklad, že když jsem se snažil zavést jako jeden z princip  PCA, tezi, že klienti nelžou 

a spíš jsem se setkával s nepochopením. Myslel jsem to tak, že když klient lže, tak by se 

nem li zam ovat na lež jako na lež, ale na to, co se d je, pro  ten klient lže. Protože 

pak se vedou vášnivé debaty o tom, jestli je to lež nebo není- a to v t ch situacích v bec 

není d ležitý. Tak to se moc neujalo. Vznikla z toho taková pokroutka- klienti mají 

vždycky pravdu. Tak spíš dochází k takovým nepochopením. S tou lží, to je myslím velmi 

rogersovskej pohled- já nejsem od toho, abych rozhodoval co je pravda. Když se mi to 

nelíbí, tak eknu- nelíbí se mi to, mám pocit, že ne íkáš pravdu. 

Dalším p íkladem neshody mezi kolegy m že být t eba pojetí nedirektivity u 

klienta, který sice chodí do terapie, ale sou asn  nesm uje p ímo k abstinenci. 

Jak dlouho jsou kolegové ochotni akceptovat klienta v jeho nastavení? 

Respondentka popisuje, že takový jev je vnímán s obavou, zda klienta takto 

vedená terapie neudržuje a nepodporuje v jeho závislostním chování i 

v chování, které má vysoký rizikový potenciál. Dále níže uvedenou výpov  

respondentka uzavírá, že metoda motiva ních rozhovor  a zejména koncept 

„kola zm ny“ jim na pracovišt  vnesl jasn jší konsenzus o práci s takovým 

typem klient . Nicmén  Motiva ní rozhovory se v zásad  odlišují od klasicky 

pojatého PCA. 

RE8: Ob as spolu nesouhlasíme, ale jedna ze zakladatelek naší organizace je mimo jiné 

rogerián, takže to tady bylo vždycky n jak samoz ejmý. Nap íklad jsme m li t eba 

rozpor, jak dlouho pracovat s nemotivovaným klientem, experimentujícím s 

kontrolovaným užíváním. 

Další zajímavá výpov  je, že další ambulantní pracovnice vnímá pom rn  

jednotný p ístup v nastavení sm rem k pacient m, který je charakteristický 

pro jejich pracovišt . Nevnímá rozpory, které by vycházely z odlišného pojetí 

psychoterapie, protože je jediná, kdo má na pracovišti terapeutický výcvik. 

RE4: Jsem tu jediná, která má výcvik, takže nemám kolegy, kte í by m li SUR nebo 

Gestalt a te  jsme do sebe šili. Všichni máme motiva ní rozhovory a jsme v tom 

zajedno. Všichni dodržujeme ten režim (pozn. autorky- ve smyslu stylu práce), co je tu 
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danej. Ten vklad PCA vidím v tom p ímém kontaktu s pacientama, ale ten setting 

dodržujeme vícemén  všichni stejnej. 

Další oslovení terapeuti naopak vnímají na pracovišti velký kolegiální respekt a 

odlišnosti vnímají pozitivn , jako projev rozmanitosti.Opakovan  zaznívalo, že 

pokud terapeut d lá svoji práci s pot šením a pokud se cítí v souladu se 

sm rem, který si vybral a zárove , pokud je to kolega p ijímající a otev ený 

jiným pohled m, tak m že být „mezism rová“ spolupráce velmi efektivní. 

RE6: Nap tí nevznikalo, jsme k sob  tolerantní a já byl rád, že je tam více p ístup . 

Myslím, že když se jakejkoliv sm r d lá s láskou a citem, tak ten sm r tomu dá dejme 

tomu barvu. 

RE8: Na to, kolik je nás tady r znejch sm , tak toho hodn  sdílíme a na tý spole ný 

platform  si íkáme, kdo jak to d lá, ale ten základ, postoj k lé  máme hodn  

podobnej. A  už kolegové d lajarte nebo máme tu hodn  gestaltist . A tím pádem, 

pokud zaznívají výhrady, tak ke konkrétnímu p ípadu, ne tolik k tý metod . 

RE9: Tady v ambulanci v bec- a to máme každý jiný psychoterapeutický sm r. 

Vzájemn  se respektujeme, protože každý víme, že to, co d láme, d láme rádi a že 

rozumíme tomu, co d láme. Spole  o tom mluvíme, máme spole né týmové porady. 

Také jsme vedli s kolegou analytikem a já jako rogerián skupinu, byla to moc hezká 

spolupráce, skv le jsme se dopl ovali. Myslím, že je to o osobnosti toho terapeuta a jak 

je schopen p ijímat. My jsme m li stejný cíl- být nápomocni t m klient m a bylo úpln  

jedno jakým zp sobem. Dokonce máme týmového supervizora, který je rogerián…Taky 

nemám d vod si o žádném z jiných sm  myslet, že jsou špatné, jsou jiné. Já jsem 

schopná pracovat s jakýmkoliv kolegou, dokud on je schopen p ijímat to, že jsem 

humanista. 

5.3.5 Kompatibilita: rozdíl l žková a ambulantní pé e 
Tém  polovina respondent  má soub žné zkušenosti jak s prací v ambulanci, 

tak s prací na l žkovém odd lení režimové lé by závislostí. P esto, že není 

cílem této práce prozkoumat PCA v l žkové pé i, je zde uvedena kapitola, která 

se tohoto tématu dotýká.  

Respondent íslo 2, který pracoval sou asn  na polovi ní úvazek v ambulanci a 

zárove  na l žkovém odd lení lé by závislostí popisuje, že v ambulanci mu do 
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stylu práce nikdo nemluvil. Což byl rozdíl, oproti l žkovému odd lení 

s režimem, kde svým PCA zam ením mnohem více narážel na odlišnosti. 

Z výpov di respondenta není úpln  jasné, zda neshody pramenily z nastavení 

jeho osobnosti, nebo z jeho psychoterapeutického zam ení, nicmén  tyto 

spolu mohou souviset.Každopádn  respondent uvádí, že narážel spíše než na 

„systém“ na kolegy, kte í tento systém chápali p íliš rigidn . Op t a ve v tší 

mí e zde respondent zmi uje problém „více rolí“, v n mž musí jako terapeut 

sobit.  

RE2: Hodn  záleží na tom, že pracujete v n jakém za ízení a spousta lidí po vás n co 

chce. Jste sou ástí systému, jsou tam sestry, je tam režim a n jaké požadavky. A to 

všechno velmi intenzivn  vstupuje do toho procesu. Vy tam nejste ist  jen terapeut a 

nem žete si tam d lat jen tu svojí terapii a jste tam ve více rolích a musíte ešit situaci, 

že nad ízená vám ekne. Tahleta paní ned lá, co by m la, tak to koukejte za ídit. N kdy 

pro m  bylo t žký dát ty postihy t m pacient m, ale to asi spíš souvisí s nastavením mé 

osobnosti. Ale byly tam momenty, kdy jsem si íkal, že jinej p ístup by byl efektivn jší. 

Ale protože jste nevýznamná sou ástka v soukolí, tak…Ani nebyl problém na úrovni 

systému, ale na úrovni jednotlivých lidí. Tam byli všichni možní a s n kterýma jsem se 

hluboce neshodoval. 

Další respondent uvádí, že navzdory systému mohl uplat ovat alespo  n které 

PCA prvky. 

RE5: T eba tam bylo za úkol naplánovat víkend podle n jakého formulá e, tak jste 

musela plánovat víkend. Jak íkám, ty prvky se tam mohou objevit, ale není to tak, že by 

to byl istej PCA.  

Další respondent si klade otázku, zda nedošlo v oblasti l žkové pé e o závislé 

k ustrnutí vývoje. 

RE6: Myslím, že u nás ty služby spadly do pastí takový vysoký odbornosti, všichni jsme 

odborníci a stejn  moc nevíme, co s n kterejmalidma ud lat. V tu chvíli mají velkou 

moc autority a vzniká paradigma, t eba to skálovský a najednou se to sešn ruje a ta 

oblast se najednou hodn  akademizovala a je d ležitý to nenechat zakonzervovat. Podle 

 je d ležitý si neustále klást otázky a zpochyb ovat a p inášet tam i jiný pohled a jiný 
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východiska. A práv  Rogers je o východiscích. Stejn  jako jsou silný východiska k tý 

režimový lé .  

Také respondent íslo 3 hovo í o svém pohledu na režimový systém l žkové 

pé e a identifikuje místa, se kterými se neshoduje s PCA filozofií. 

RE3: Myslím, že jednou na ty represivní a bodovací systémy s odm nama a 

trestamabudem jednou nahlížet, stejn  jako na rákosku na kated e ve škole, která nám 

to možná uleh uje, ale ve výsledku je kontraproduktivní. P ijde mi, že jakmile n co 

funguje na technikách manipulace a kontroly, tak to nem že fungovat. Pak ty lidi m žou 

abstinovat proto, že se to n jak mechanicky nau ej nebo protože se bojej, nebo že slep  

ej n jaký autorit . M že jim to celej život fungovat nebo rok fungovat nebo p t let, 

ale je v tom uloženo n co špatného. 

5.4 Pravidlo abstinence 
V této podkapitole budou zám rn  uvedeny delší citace oslovených odborník , 

je to proto, že asto popisují toto téma na p íkladech a uvád jí, jak konkrétn  

s klienty pracují, p ípadn  jaké na n  mají v konkrétních oblastech požadavky.  

Ve v tšin  p ípad  oslovení odborníci zmi ují, že pravidlo abstinence jako 

podmínka pro práci s klientem, není v jejich za ízení nijak explicitn  dané. 

Terapeuti vnímají d ru a podporu ve svém pracovišti a proto se p i 

rozhodování o vyslovení pravidla abstinence ídí svými vlastními pohnutkami.  

RE3: Toto pravidlo neexistuje. Má to nastavený každý pracovník s každým klientem. 

Každý má jinou toleranci v i tomu, co klienti d laj. Je to individuální. Takže budu 

mluvit za sebe. Ten lov k p edem ví, že jeden, dva relapsy nevedou k n jakým sankcím, 

ale že je to téma k t m konzultacím. Co se stalo, co ho k tomu vedlo a tak. P íležitost 

poznat co se d je. Ale pokud by ten lov k opakovan  p icházel s tím, že pije, tak bych 

mu asi doporu il, že ta spolupráce nemá moc smysl a jestli by to necht l zkusit t eba na 

detoxu nejd ív. A pak že m žeme pokra ovat.   

Respondentka uvádí, že v jejím p ípad  (ambulance pro odvykání kou ení), kdy 

je abstinence z ejmým cílem a hlavním p edm tem „kontraktu“, tak p esto 

nejsou tak striktní v p ípad , že klient poruší abstinenci. Nicmén  i když uvádí, 

že „hodn  ctíme to PCA“, zárove  popisuje v p ístupu i prvek kontroly- 

verifikaci klientem deklarované abstinence, což sv í o již zmín né kombinaci 
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PCA s jinými prvky. Dalo by se tedy íct, že respondentka se se situací 

vyrovnává práv  kombinací n kolika sm  a p ístup , jejichž výb r navíc volí 

podle „evidence based“ p ístupu. 

RE4: Protože my tu pracujeme individuáln , nejsme tak striktní. My toho pacienta 

vy azujeme- tedy dohodneme se na p erušení- v p ípad , že ty selhání jsou opakované 

a ten lov k ztratí tah na branku. Že i když se rozhodneme pro postupné snižování, to 

máme jako jeden z možných “technologických postup “. Vždycky je cíl úplné zanechání 

kou ení. I z medicínského a neurobiologického hlediska, je to v podstat  jediné, co má 

smysl. Ale jak k tomu ten pacient dojde, v tom tak striktní nejsme. My jsme puristi v tom, 

že dáváme nový den „D“, takže pokud ten lov k vykou í t i nebo i jednu cigaretu, tak 

jedeme znovu a znovu m íme ten rok, abychom m li opravdu istou abstinenci. 

Verifikujeme to oxidem uhelnatým. Ale nevy azujeme lov ka z lé by. Dokud chce ten 

pacient p estat kou it, tak jsou tu správn . 

5.4.1 Nesoulad rolí p i vyžadování abstinence 
Velmi zajímavého tématu se dotýká respondentka íslo 1, když hovo í o 

nesouladu rolí, tedy terapeuta, který pracuje PCA p ístupem a zárove  

terapeuta, který je sou ástí organizace, která je postavena na filozofii jiného 

ístupu. Hovo í o tom, jak je pro ni t žké být p i terapii bezpodmíne  

ijímající a p i jiné p íležitosti zárove  hodnotící a trestající. Zárove  uvádí, jak 

se s tímto vyrovnává a jak to komunikuje klient m.  

RE1: Ano. Tam se tlu ou ty role. Pokud máš s n kým navázaný vztah a on poruší 

abstinenci, tak je hrozn  t žký ho odepsat. Když d láš v rámci n jaký instituce, tak to 

musíš pacient m íct, být kongruentní, jakože pravidla jsou holt takový a takový a ujistit 

ho, že pro tebe to neskon ilo, ale že musíš respektovat ty pravidla.   

RE7: Je p íjemn jší, když ten lov k chodí zárove  k psychiatrovi a on d lá to m ení, 

vážení, testování a tak a vy nejste v tý kontrolní roli. 

Respondent íslo 7 hovo í o tom, jak se vyrovnává s p ípadným nesouladem 

jeho osobních p edstav s pravidly organizace. K tomu používá zajímavý p ím r 

„legislativního rámce“. 

RE3: Když to p irovnám, tak stejn  jako ve stát  vycházíte z jakýho legislativního 

rámce, jsou tu n jaký zákony, n jaký jsou fajn, n jaký jsou dost blbý, ale musím je 
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respektovat a m žu íct klientovi, hele, to mi není p íjemný, ale musím to d lat, je to 

c, kterou neovlivním.  

Terapeutka v níže uvedeném p íkladu popisuje, jakým zp sobem zacházejí 
s nesouladem rolí tak, jak o n m hovo í respondentka výše. Aby pracovníci 

ambulance nebyli nuceni zastávat kontrolní funkci, která by mohla stát v cest  

rozvinutí d ryhodného a nezávislého vztahu, enechávají tuto roli 
psychiatrovi, který píše pacientovi indikaci pro platbu na pojiš ovnu.  

RE8: Ani v individuální ani v rodinný nemáme takové pravidlo. Zárove  od jiných 

ambulancí my nemáme alkoholtestry, takže my netestujeme, ale to téma abstinence a 

kontroly p enecháváme na psychiatrovi, ke kterému chodí a který dává indikaci- takže 

tam ta kontrola probíhá, ale mimo nás.  

Dále tato respondentka popisuje, jak zacházejí s neov ovanou 
podmínkouabstinence pro práci ve skupin , kterou vedou pro závislé, a  už 

látkov  nebo procesuáln . P esn  popisuje, že i když je tato podmínka 

stanovená na klientech, tak nebrání lé ebnému procesu ve skupin . Nezdá se 

tedy, že by tento dosti „ ist “ rogeriánsky pojatý p ístup byl n jak na p ekážku. 

Terapeutka dokonce hovo í o tom, že pro n které leny skupiny m že být tato 

ra a svoboda zúzkost ující, což v jistém smyslu klade na klienty v tší 

nároky- které ale mohou vést k vyšší kompetenci a p evzetí odpov dnosti. 

RE8: Tam s tím pracujeme, ekla bych rogeriánsky, protože to necháváme na nich, je to 

otev ený. V p ípad , že máme podez ení, že je n kdo siln  pod vlivem, tak s tím 

pracujeme ve skupin , ale my jsme tam ty, který to v tu chvíli rozhodnou a posoud j. 

Máme tam podmínku, aby lov k do tý skupiny mohl za ít chodit, tak že musí mít tu 

abstinenci n jak ozkoušenou. Takže dáváme limit 6 týdn  abstinence. Ale zase je to na 

klientovi, zárove  se mi ale zdá, že se da í, když už p icházej s relapsama, který rychle 

zastavili nebo takovýma tématy, tak k tomu p istupují s v tší zodpov dností. Ale my to i 

tak íkáme, že je to skupina, která je o level výš- kdo chce být kontrolovanej, tak jsou 

tady jiný skupiny. íkali jsme jim, pokud chcete mít pro sebe takhle tvrdou jistotu, že 

jste v tu chvíli zkotrolovanej a pochválenej, že abstinujete a chcete-li v t, že ostatní 

na skupin  jsou na tom stejn . Protože ob as je to zúzkost ující, tím, že na n  klademe 

nárok, aby mezi sebou vydrželi to, že zrovna t eba n kdo o tom nereferuje úpln  podle 

pravdy. Takže v tomto jsme se shodli s kolegou, že to nastavíme skrze osobní 
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zodpov dnost. A to, že tuto ru zde dostanou, tak spousta z nich mluví o tom, že 

proto si sem p išli. 

Také respondentka íslo 9 sd luje, že b hem individuální ambulantní lé by 

pravidlo abstinence není striktn  nastaveno, ale velmi podobn  jako 

respondentka íslo 8, pojímá stanovené pravidlo abstinence na skupinové 

psychoterapii. Také ukazuje, jak postupují v situaci, kdy se klient m abstinovat 

v ambulanci i na skupin  neda í. 

RE9: U nás b ží také podp rné psychoterapeutické skupiny, na té skupin  je podmínka, 

do té skupiny už chodí klienti, kte í k nám chodí už n jakou dobu a da í se jim 

abstinovat, takže na základ  toho, že se jim da í abstinovat, tak nastupují do té skupiny. 

Takže pokud máme klienty, kterým se z n jakého d vodu neda í abstinovat, ale po ád je 

tam snaha, tak se s nimi pracuje individuáln , ale do skupiny nechodí. Takže máme i 

klienty, o kterých víme, že pro n  abstinence v ambulanci bude obtížná, ale chceme jim 

dát ten prostor, aby si to zažili a zkusili a vytvo ili si s námi blízký a d rný vztah a 

pak na základ  toho vztahu nám da í je dostat do lé by. Protože už je to na základ  té 

zkušenosti, kterou s námi mají, tak jdou na t i m síce do lé by, mezitím jsme neustále v 

kontaktu, a když se vrátí zpátky, tak pokra ují v ambulanci.  

Respondent íslo 6 polemizuje o tom, zda není pravidlo abstinence v rozporu 

s podmínkou akceptace. Hovo í o tom, jaký m že mít tato podmínka vliv na 

terapeutický vztah nebo efektivitu sezení. Nicmén  zdá se, že je v rozporu 

s rogersovským p ístupem, hovo it o podmínce akceptace a neuvést ji do 

kontextu s ostatními podmínkami. Takto vytržená z kontextu, m žetato výpov  

vyvolávat dojem, že PCA p ístup je bezhrani ní.  

TA2: Taky je t eba si uv domit, zda jsem ochoten p ijmout ešení, se kterým p ijde 

klient- já si p edstavuju abstinenci a on p ijde se s nížením pití.  

RE6: To je jako kdybych ekl klientovi- jo vy berete antidepresiva? Tak to sem nem žete 

chodit. Ten lov k p ichází, protože to pro n j má n jaký smysl a on je ten arbitr, kterej 

by to m l posoudit. Myslím, že tyto pravidla jsou takový, že spíš souvisej s pýchou nebo 

ležitostí t ch terapeut , který íkají- jaký to pak m že mát efekt, když on je tu sjetej? 

Tak on tam p ichází v n jakém stavu a já jsem ten terapeut, kterej je tam pro n j a 

respektuju ten stav, ve kterým tam p ichází. Ur it  to má dopad na efektivitu tý hodiny, 
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když to ten lov k úpln  nevnímá, ale zase musíme zvažovat, jakej dopad to bude mít na 

ten vztah, když bych ho vyhodil. A pokud dám p edem to pravidlo abstinence, tak už 

jsem ten, kterej ti tu stanovuje n jaký pravidla. Už m  to nutí do tý rodi ovský role, což 

je ten princip režimový lé by. Možná, že je to pravidlo abstinence v rozporu s akceptací.  

5.5 Zp sob práce s klienty 
Dalším velmi d ležitým tématem pro kontext celého výzkumu je zmapování 

zp sob  a forem klientské práce jednotlivých respondent . Tato podkapitola je 

z d vodu v tšího rozsahu roz len na na menší segmenty.  

5.5.1 Ješt  nerozhodnutí klienti 
Zde jsou uvedeny konkrétní p íklady toho, jak terapeuti pracují s klientem, který 

sice z n jakého d vodu vyhledal službu, ale je pro n j zatím t žké nebo 

nep edstavitelné podstupovat v lé  n jakou zm nu. Respondentka íslo 9 

hovo í, že i pokud do ambulance p ijde klient, kterému by dle názoru terapeut  

la být indikována pobytová lé ba, nejprve mu dají prostor v ambulanci. Tito 

klienti by se dali v jiném úhlu pohledu ozna it jako málo motivovaní. 

RE9: Taky když p ijde klient, který z n jakého d vodu odmítá jít do lé by, a my máme 

za to, že by to pro n j bylo nejlepší, tak mu ten prostor v ambulanci dáme, aby si na to 

išel sám, neodmítáme ho. 

Pro tuto odbornici je podstatné, že klient p išel, a vnímá to jako p íležitost pro 

navázání vztahu. Nejde tak o dokázání klientovi, že se svým ešením mýlil, ale 

o to, že si klient má možnost ujasnit, pro  lé bu odmítá. 

A když víme, že by opravdu pot eboval komunitu, tak s ním o tom mluvíme, snažíme se 

pomoci mu psychicky p ipravit na to, co to obnáší. Odblokovat t eba n jaké v ci, 

kterých se bojí v souvislosti s lé ebnou nebo komunitou, aby si p išel na to pro  ne a 

pro  ano, aby nem l pocit, že do té lé by jde a v bec neví pro . Aby tomu rozum l, pro  

mu to m že být užite né. 

Proces terapie jako hledání cesty ke spokojenosti v pojetí klienta. Takto pojímá 

sv j p ístup k nerozhodnutým klient m respondent íslo 3. Hovo í o tom, že na 
klienty nenaléhá tak, aby byli aktivní ve své zm  závislostního chování, 

nicmén  spolu s klientem stanoví n jaká pravidla.  
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RE3: P i prvním kontaktu m že p ijít lov k, který ješt  není rozhodnutý, jestli chce fakt 

definitivn  p estat. Tak mu ne íkám, že je jediná cesta nepít, ale optám se, jestli zkoušeli 

pít kontrolovan . Když ne, tak mu navrhnu, aby si to vyzkoušel. Když bude cítit, že 

takhle bude spokojenej, tak tím to v tšinou kon í. íkám jim, že pokud p ijdou na to, že 

to nejde, tak že se na nás m žou obrátit. A pokud ekne, že už to zkoušel a že to 

nefungovalo, tak si s nimastanovím n jaký pravidla, že pokud by opakovan  pil, tak 

bych doporu oval pobytovou lé bu, místo ambulantní.  

Dá se íci, že terapeutka v níže uvedené výpov di popisuje prvek 

bezpodmíne ného p ijetí v její praxi. V n kterých p ípadech m že tento postoj 

vést ke zvýšení pravd podobnosti, že klient v terapii z stane, i když „jen“ za 

elem hledání d vodu k lé . 

RE9: Zajímavé je, že když p ijde klient, kterého n kdo inutí a který se sám lé it 

nechce, tak z mé zkušenosti- je pro n  zarážející, že jim dávám prostor i na to, že sem 

bec nemusí chodit a že se t eba rozhodnou neabstinovat. íkají, že to pro n asto 

nová zkušenost- že ne íkám, jak je to pro n  škodlivé, to všechno v dí. A t eba se mi i 

stalo, že na základ  téhle zkušenosti ten klient v té terapii z stal. Protože vid l, že já mu 

ten prostor dávám. Pak mi ekl, že by to teda jako zkusil si na to p ijít, jestli by t eba 

ece jenom nebyl n jaký d vod, který by ho vedl k abstinenci. Zatím ho nemá, tak jsme 

se domluvili, že ho zkusíme v té terapii najít. Tak to d láme.  

TA: To je takový prvek bezpodmíne ného p ijetí. 

RE:Domluvili jsme se, že kdybychom ho nenašli, tak že ho budu respektovat, i když by 

mi to mohlo být osobn  líto. I bych mu ekla, že mi na n m záleží a cht la bych, aby byl 

v po ádku, ale že mu nem žu p ikazovat, že je to jeho rozhodnutí.  

Respondent íslo 6 hovo í o pot eb  nabízení jistých podn  klient m, které 

mají mít za následek vyjetí ze zab hnutých kolejí. Zárove  však tyto podn ty 

charakterizuje jako nekonfronta ní a klade velký d raz na obez etnost p ed 

rizikem, že klienty uvede do odporu, nebo že se budou cítit pou ovaní.  

RE6: Využíval jsem takový podn ty nebo inspiraci, který jsem klient m nabízel. Možná 

je tak malinko vykolejit z toho v em oni si fr ej.  

TA: Dalo by se íct, že nabízení t ch podn  bylo od vás kongruentní? 
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RE6: Ano, nebylo to v rozporu s tím rogersem. Ned lal jsem to tak asto. Tam je hodn  

tenká ára k tomu, aby oni si nemysleli, že do nich zase n kdo jde a pou uje je. Tak 

velmi jemn , ale malinko tam n co zasejt, ale tak, aby to nenarušilo ten vztah. Jinak by 

v t ch klientech mohl zasejtodpora to je p esn  to, na co jsou tihle klienti citliví. 

Tento respondent dále prohlubuje svoji úvahu o tom, že na PCA terapeuta je 

kladen velký osobnostní nárok v podob  oprošt ní se od stereotyp i osobní 

pot eby aktivn  „pomáhat“.  

RE: Terapeuti by si m li ujasnit, zda se nestávají sou ástí stereotyp  doby. Drogy jsou 

vždycky špatný a umírá se na n …- pokud terapeut p ijme absolutn  tyto stereotypy za 

svý, tak se stane sou ástí toho, proti emu možná ta závislost bojuje. A pak ztrácí páky 

na to n co ovlivnit. Už jenom ten zám r ovlivnit nebo pomoct ukazuje na rizika, t eba že 

ten lov k tam má n jakou osobní tendenci aktivn  pomáhat. Takže tam je velkej nárok 

na toho terapeuta, aby se oprostil od t ch všech zab hnutých pohled  a spole enských 

konvencí a mohl se na toho lov ka podívat ist  a vnímat ho v duchu Rogerse. 

 

5.5.2 Klienti, kte í nejsou schopni i p ipraveni plnit požadavky klasické 
lé by 
Tato oblast výzkumu eší, jak se terapeuti vyrovnávají s klienty, kte í by jinak 

nebyli schopni zapojit se do intenzivní pobytové lé by, nap íklad z d vodu 

duševního onemocn ní.  

RE9: Já se t eba specializuju na klienty s duální diagnózou, kte í ale nespl ují 

standardní požadavky jiného programu, tak nám je kolegové posílají k nám. Protože 

eba nejsou schopni, vzhledem k závažnosti toho onemocn ní plnit standardy toho 

programu a chodit do abstinující skupiny, tak to zvažujeme hodn  individuáln . Máme 

klienty, kte í by nezvládli lé ebnu nebo komunitu, ta práce je s nimi v n em náro jší.  

Respondentka hovo í o tom, že se s kolegy shodnou na tom, že každý klient 

že mít sv j individuální asový nárok na zm nu postoje k lé .  

RE8: My si obhajujeme, že s nima pracujeme troši ku dýl, než že jim dáme vybrat, což 

který ambulance to mají jasn ji vymezený- bu  anebo.  
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5.5.3 Zp sob práce s relapsem i intoxikovaným klientem 

Otázka, jak terapeut PCA pracuje s relapsem i intoxikovaným klientem 

v pr hu lé by p inesla zajímavé odpov di.  

RE3: Takže ten laps je o tom, že rozebereme d vody, pro  se to stalo a aby se to p íšt  

nestalo a pokud by se do té situace pacient dostal, tak jaké by byly strategie. Snažíme se 

to brát jako pou ení pro p íšt . 

TA: Jak byste reagoval, kdyby na konzultaci p išel opilý nebo intoxikovaný klient? 

RE: Te  se mi to nedávno stalo. Paní, která se domlouvala po telefonu a na první 

konzultaci p išla o p l hodiny pozd ji. A táhnul z ní alkohol, ale když toho lov ka 

vidíte poprvé, tak jsem si nebyl jistý, jestli t eba nemá divnou kolínskou… Ale m l jsem 

silné podez ení, tak jsem to reflektoval, co jsem vid l a ona to zahrávala do ztracena a 

potom už na další termín nep išla. Pro m  osobn  by to nebyl d vod pro ukon ení 

spolupráce. Spíše by to byl pro m  d vod odmítnout tu jednu konzultaci. Protože pro 

, kongruentn  by ta konzultace nem la smysl. Že v tomhle stavu nepovažuju za 

možný vést rozhovor. 

Pon kud jinak to má nastavené respondentka íslo 5. Otázka je, zda tento 

ístup není v rozporu s podmínkou bezpodmíne ného p ijetí. Nicmén  

terapeutce se z ejm  tento postup z n jakého d vodu osv il. 

RE5: Když mi p ijde klient pod vlivem, já ho vyhodim. Pro tu chvíli a pak mám 

nastavený pravidla, co s tím budeme d lat dál. Ty jsou zase moje. To já jim íkám 

dop edu, jsou tu taková a taková pravidla, berete? Já s vámi budu pracovat, ale má to 

tyto podmínky. Což se mi velmi osv ilo. 

5.5.4 Klient, ne diagnóza v pop edí 
Jednou z charakteristik PCA p ístupu je „zam ení na lov ka“, tedy nikoliv na 

jeho problém, a  už se jedná o závislost a vše, co s ní m že být spojeno, nebo 

o jiné obtíže. Respondentka íslo 1 uvádí, jakým zp sobem s tímto konceptem 

zachází. 

RE1: Já ne eším tu jejich závislost. Kdyžto ty ostatní p ístupy jsou na to vyložen  

zam ený. Tam se eší ten jejich problém. Kdyžto já s nima mluvím o tom, co prožívaj a 

to ešení tý závislosti tam v podstat  nemusí ani padnout. Nestavim to tak, že je to 
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problém, který musíme ešit, nap íklad t mi klasickými postupy, jak se zbavit cravingu 

a prevenci relapsu,… ale bavíme se to tom, z eho má úzkost a že se nedávno rozešla a 

ešili jsme emo ní problémy co má.  

RE9: Klienti, co p ijdou z režimové lé by, jsou hodn  vycvi ení v tom, jak by m li 

ovládat teoreticky prevenci relapsu a všechny ty v ci a v rámci té terapie se nám da í 

dostat více k nim a oni když zjistí ten sv j potenciál, že jim to jde a jsou za to oce ovaní, 

že to opravdu mají ve svých rukou, a když dojde k selhání, po ád se s tím dá pracovat. 

Pokud terapeutka vnímá, že klientova pot eba je v tu chvíli z stat „na hladin “, 

nevyvíjí na n j tlak a nesnaží se jít „do hloubky“ i aktivn  terapii tematizovat. 

RE9:… klient je eterapeutizován, jemu se uleví tím, že si se mnou jen povídá. T eba 

jen zmapujeme, jak se má za celý týden, že mi ekne, co se mu za ten týden poda ilo, jak 

se cítí, jak mu pomáhá to, že si sem jenom chodí povídat, jestli má abstinen ní p íznaky 

nebo toxické sny nebo tak. 

5.5.5 Akcent na vztah a hranice 
Pro další respondenty je d ležit jší navázání vztahu s klientem, než zam ení 

se na závislostní problém. Popisují, jakým zp sobem dává klient m prostor, ale 

také to, za jakých okolností staví hranice i strukturu práce. 

RE3: Pro m  je d ležitý navázat vztah, a  je to kdokoliv. Tohle jsem si do ambulance 

inesl z toho terénu- ú el prvního kontaktu je, aby klient p išel podruhý. Ú elem 

druhýho, aby p išel pot etí, a pak teprve za íná vlastní práce. N kdo si p ijde pro 

faktické informace, tak mu je dám, ale nazna ím, že ta spolupráce má dlouhodob jší 

charakter a o em všem m žeme mluvit. A když zas n kdo p ijde a mluví a mluví, tak ho 

nechám vymluvit a ke konci se optám na pár v cí, který pot ebuju v t. A jen pokud to 

už p esáhne z mýho pohledu n jakou míru, tak to za nu strukturovat, ale kdybych to 

l shrnout do pravidla, tak se snažím dát p i t ch prvních sezeních pocit napln ní 

v tom, kv li emu p išel.  

Terapeutka popisuje, že i když je její zp sob práce mén  direktivní, p esto 

pracuje s hranicemi, mimo jiné proto, aby p edešla vytvo ení závislosti klienta 

na terapeutovi. 
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RE9: U í m  to hezky pracovat s hranicemi, aby mezi námi nevznikal závislostní vztah, 

hodn  s t mi klienty o tom mluvím, jak to vnímají a v em je to jiné, když je ten m j 

ístup mén  direktivní a jiný, i když je ohrani enej. 

Hranice, nap íklad v podob  kongruentního „zalimitování“ zmi uje i další 

respondent. Ve výpov di hovo í o své zkušenosti s prací v terénním programu. 

Podstatné je, že respondent vypovídá, že necítí kolizi mezi uplat ováním PCA 

zásad a práci v organizaci.  

RE7: T eba nemám problém asov  to setkánízalimitovat, protože už se cítím v n jaký 

vnit ní nepohod  a nemám problém to tomu klientovi íct… A to bezpodmíne ný p ijetí- 

já sám nemám pocit, že by se mi n jak k ížilo s dodržováním hranic a struktury té 

práce. Já obecn  považuju za d ležitou práci se strukturou, a  už asovou, místní 

apod…taky mi v p ijetí t ch klient  pomáhá ten model, na kterém je postavená terénní 

práce- ten model“ tady a te “. Já úpln  ne eším dlouhodobý anamnézy a osobní 

historie a tak. 

5.6 Aplika ní možnosti a omezení 

5.6.1Omezení PCA 
Otázka práce s intoxikovaným klientem sice v rámci PCA není jednozna  

zodpov zena, ale pokud bychom p edpokládali, že klient, který je pod vlivem 

psychotropní látky nespl uje jednu z 6 nezbytných podmínek, tedy podmínku 
psychologického kontaktu, dalo by se z toho vyvodit, že efektivita takového 

terapeutického setkání by mohla být výrazn  snížena. Jak níže uvádí jedna 

z oslovených odbornic, klient m že být ve stavu „nízké emo ní dostupnosti“. 

Což m že být podle v tšiny oslovených jedním z aplika ních „omezení“.  

RE8: A další, co mám z výcviku od Davida Bucka (pozn. autorky- p ímý spolupracovník 

Carla Rogerse), kterej nás varoval, že PCA u aktivního uživatele nedoporu uje. Ten to 

dával jako pravidlo, v tu chvíli je to p íliš vysokej nárok na lov ka, kterej zvládá 

fyziologicky ješt  n co jinýho. A ten akcent na to, jakou má kapacitu a v tu chvíli málo 

emo  dostupným- skrze tu látku, tak že to m že být až ohrožující. Je to o tom, 

posoudit míru jeho kapacity pracovat na sob  terapeuticky. 

RE8: Akutn  intoxikovaný, ale kus toho tady lov k taky využije.  
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RE5: Myslím, že pro poškozený závislý, ty, který mají t eba poškozený mozek,  že  tam 

PCA nezm že nic. Tam jde o ten kontakt, tam už nejde navázat. U nemotivovaných to 

nefunguje, ale tam nefunguje žádná psychoterapie.  

RE2: No u silných závislostí, kde jsou n jaký kognitivní deficity, tak se musí po kat, až 

se ten organismus stabilizuje, ale to furt vám nebrání v tom, abyste s ním pracovala v 

rámci PCA. 

Respondentka íslo 5 má za to, že vztahování se ke klient m v duchu PCA 

není vhodné ani u t ch lidí, kte í p icházejí po detoxu.  Tvrdí,  že  Carl  Rogers  

považoval za svoji cílovou skupinu lidi, kte í jsou „z psychopatologického 

hlediska normální“. 

RE5: Já myslím, že istý PCA by si na t ch lidech, co p ijdou z detoxu vylámalo zuby. 

Došlo by tam k totální anarchii, všichni by si d lali, co by cht li a nikdo by to 

neuko íroval. Ten základ je vstup do režimu, protože ty lidi p icházej z prost edí, kde 

žádnej režim neexistuje. Rogers ty podmínky postuloval pro lidi, pro který bylo n jaký 

žný fungování v po ádku. A tam je myslím to omezení, protože on to ned lal pro tuhle 

klientelu.  

5.6.2 Délka trvání psychoterapie 
Další z možných omezení PCA v adiktologii m že být relativn  delší doba 

terapie.  

RE1: V rámci systému- nedostatek asu. Aby ty zm ny mohly bejt trvalejšího rázu, tak 

to pot ebuje sv j as. Druhá v c je (pozn. autorky-tato se výpov  týká l žkového 

odd lení), že pokud ten lov k zrecidivuje a vyhod j ho, tak s ním ztratíš vztah. Ale on 

ten relaps v tu chvíli asi z n jakého d vodu pot ebuje. Takže je to spíš omezení PCA v 

rámci filozofie lé by tý instituce, než omezení PCA. 

RE9: Ta práce je možná trochu delší, v n kterých momentech intenzivn jší a jde více do 

hloubky a hodn  v cí se dotýkáme, tak je to náro né i pro klienta, ale mám s tím dobrou 

zkušenost. Když to ten terapeut s tím klientem ustojí a on vidí, že je to v po ádku, že se 

vám tu m že složit jako dome ek z karet a že to nemusí vždycky zvládat.  
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5.6.3 Nesoulad rolí 

Jak již bylo zmín no v kapitole 5.4 Pravidlo abstinence, zejménav pobytové 

lé  s režimem, je n kdy problematické dostát své roli zam stnance a zárove  

terapeuta PCA. V níže uvedených výpov dích odborníci poukazují na toto téma 

jako na problematické, zárove  dodávají, že slad ní t chto rolí není nemožné. 

RE7: M že bejtmatoucí, když musím v rámci práce zastávat více rolí, t eba když 

zastávám místo v pobytovém za ízení, tak jsou situace, o kterých nediskutuju. Tam jsem 

tvrdej a direktivní a jsou hranice, kterýmusejbejt. Ale ve chvíli, kdy se bavíme o n jakým 

otev enýmterapeutickym procesu, tak tam to nevnímám.  

RE4: Já si myslím, že ten p ístup je vhodnej vždycky, ale je pot eba dodržovat n jaké 

technické parametry, že je pot eba plnit si svoje povinnosti a služby- t eba v komunitách 

apod. Ale myslím si, že to jde. Kontraindikaci tam nikde nevidím. 

RE9: Myslím, že je to hodn  o tomum t to aplikovat do té organizace, podívat se jak 

tam pracujou. Že kdybych t eba i musela být více direktivní, tak bych se i v té 

direktivit snažila dát tomu lov ku najevo, že ho vnímám jako lov ka, že rozumím, že 

se na m  m že zlobit, že mu te  n co p ikazuju nebo zakazuju. 

5.6.4 Úvahy o pojetí a implementaci klasického PCA 
ístup zam ený na lov ka a jeho aplikování není postaveno na manuálech i 

návodech. Praktické použití vychází krom  teorie, také z velké ásti na 

sebezkušenosti. V tomto smyslu m že být rizikem mnohozna nost pojetí 
kterých termín  a jakýsi osobní filtr terapeuta, p es který PCA chápe. Toto 

pojetí je u n kterých odborník  spíše procesem než jednou získanou 

dovedností a proto se m že v pr hu praxe prom ovat. O tom hovo í 

respondentka íslo 8.  

RE8: …v n kterých p ípadech p edávání p íliš velký odpov dnosti ty pacienty n kdy 

zúzkost uje. Ten velký prostor- tenkrát jsem to považovala za empatický, že jim nabízím 

a te  mám pocit, že je to naopak n co, co empatický není. Empaticky dávkovat míru 

kontroly, respektive opory. V tomto mám asi konceptuáln  oporu v jiných sm rech, kde 

se s direktivitou tolik nemažou. Vede m  to k tomu, považovat za empatický i odhadnout, 

jestli je na míst  direktivita. Míra aktivity a dotazování, jak odhadnout, když se 

nezeptám, tak jestli to ten klient ocení. P vodn  bych to považovala za p íliš direktivní, 
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ekala bych, s ím p ijde on, ale v n kterých p ípadech bych to te  považovala za 

neempatický. Neodhadnout, že on pot ebuje aktivitu z mý strany. Takže to tak testuju.  

Ve výpov di tohoto respondenta se objevuje polemika nad tím, jak si prakticky 

vykládat n které pojmy PCA teorie. Terapeut se ve svých otázkách zam uje 

na dv  oblasti. Tou první je nejistota, do jaké míry m že rogersovský terapeut 

vnášet do procesu témata. Druhou oblastí je téma hranic v kontextu 
bezpodmíne ného p ijetí. 

RE2: Pokud je PCA p ístup definován tak, že byste do terapie nem la vnášet témata, tak 

bych se ptal, kde jsou ale hranice? Pokud by došlo k narušení hranic, tak jak s tím 

zacházet? Já si myslím, že ty hranice jsou tam d ležitý. Ale ur it  by se našli lidi, který 

by ekli, že to je špatn , že už tam vnášíte n jaký podmínky hodnocení a p ijetí, což 

vnášíte, ale je to otázka míry. Když vám klient bude d lat návrhy nebo demolovat 

pracovnu, tak mu taky musíte dát hranice.  

RE6: Já myslím, že tím, jak je PCA nedirektivní, tak n kdy nedoce uje tu užite nost t ch 

hranic a pravidel. Spíš bych to ekl takhle. Bylo by fajn, kdyby PCA terapeuti 

nezavrhovali a akceptovali ty pravidla. 

Respondentka íslo 4 si klade otázku, zda by byl o n co mén  direktivní p ístup 

stále efektivní a to zejména s ohledem na asové ohrani ení. 

RE4: Já bych ekla, že v praktické rovin  toho asového ohrani ení, myslím, že kdyby 

to bylo úpln  bez mantinel , jak by to vypadalo. To by se muselo koneckonc  ov it 

studií, jestli kdyby dal t m lidem lov k úpln  volnou ruku a nesnažil se je trošku dovést 

k tomu, že je pot eba si stanovit ten den „D“, jak by to vypadalo. Bylo by zajímavé, 

ud lat takovou kontrolovanou studii. 

5.6.5 PCA p ístup ad absurdum? 
Respondent íslo 4 nespat uje p i použití PCA omezení. Nicmén  dále rozvádí, 

že rogeriánské nastavení neznamená, že se bude ke svým klient m vztahovat 

neadekvátn  vzhledem k situaci i kontextu.  

RE3: Nem l jsem nikdy pocit, že bych si s PCA nevysta il, že bych musel sáhnout po 

em jiném. Nedokážu to n jak logicky ani v decky rozebrat, ale nem l jsem ten pocit.  
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Podle m , tahle otázka vychází z p edpokladu, že když uvidím na zemi p edávkovanýho 

klienta, tak ho budu empaticky doprovázet a naslouchat mu. Což ale nejde, v tu chvíli 

tam nastupuje ta moje kongruence, že vidím, že je lepší ho chytnout a n kam 

dotáhnout.  

RE8:…když to p eženu, tak lov ku, kterej omdlívá, tak s ním nebudu d lat terapii, ale 

zavolám záchranku. Tak v tu chvíli postupuju direktivn , posílám na detox a d lám jinej 

postup. 

K výbav  nejen PCA terapeuta v adiktologii by m la pat it také znalost 

problematiky. 

RE9: Omezení nevnímám, jen jsem pot ebovala trochu porozum t tomu, jak ty závislí 

fungujou a t eba si nebrat hodn  v cí osobn . Oni mají tendence, že s nimi pracujete a 

oni se najednou vytratí na n jaký as a v bec o nich nevíte.  

V jistém smyslu problematické, by mohla být návaznost pé e. Klient, který 

ichází z režimové lé by a má s terapií jiné zkušenosti a p edstavy, m že 

citliv  reagovat na „p echod“ na jiný zp sob práce. Respondentka uvádí, že 

nej ast ji jde o p echod z pasivn jší role do role, která podporuje v tší 

autonomii. V tomto smyslu klade PCA na jedince v tší nároky. 

RE9: Pro m  je ješt  t žké, že oni p ijdou z té režimové lé by a automaticky ekaj, cojá 

s nima budu d lat. eknu, že jim jak pracuju a dám jim prostor, aby si to se mnou 

zkusili. Na jednu stranu íkaj, že je jim to p íjemné, že jsou v tom procesu se mnou, že to 

není jen o m  jako o odborníkovi, ale že si taky uv domujou, že po nich více chci. 

kte í na to reagujou tak, že- já jsem se dostal k v cem… a dostáváme se do r zných 

situací, kdy oni íkají, že je to pro n  p ínosné, ale v n em t žké, že to asto nez stává 

na tom povrchu. N kdy se stane, že je jim potom h .  

5.6.6 Aplika ní možnosti v adiktologii 
Respondenti mají za to, že pokud se PCA p ístup aplikuje v souladu 

s kontextem dané oblasti, lze vysledovat jeho univerzalitu.  

RE1: Ano, krom  detoxu snad všude. 

RE3: T eba v terénu, v život , všude.  
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RE6: T eba v tom ká ku, kde jsem zpo átku d lal, tak tam to vyložen  na nedirektivit  

stojí. Aby ty klienti tam chodili m nit, tak není možný do nich n jak šít. P ijde mi, že k 

týhle oblasti ten p ístup hezky jde, že je nikam netla í a umož uje jim vytvo it ty vztahy 

a prost edí takový, že se do nich pak vracej.  

RE7: terén, ká ko. 

RE8: Ur it . Znám kolegu, který už 10 let vede žkové odd lení a to je naprosto jasný 

sd lení. Bohužel v b žném provozu není moc prostor, aby to n kde publikoval, ale 

hodn  toho tam zm nil v chodu. N co ponechal z toho p vodního režimového, ale 

zárove  mnoho v cí zm nil v rogeriánském duchu.  

Respondentka íslo 9 uvádí n kolik konkrétních podmínek, které podstatnou 

rou p ispívají k hladkému a bezproblémovému za len ní nejen PCA, ale 

také ostatních psychoterapeutických p ístup  do nastavení za ízení, které 

poskytuje lé ebnou pé i.  

RE9: Myslím, že je d ležité, aby to byla týmová spolupráce a aby každý rozum l 

zp sobu práce svého kolegy a aby i ten PCA terapeut dokázal ukázat ostatním ten sv j 

ístup tak, aby to pro n  bylo srozumitelné. Aby rozum li tomu, v em t eba t m 

závislým pomáhá. Je t eba tomu dát jenom šanci a sladit to s tím programem. Nikde 

není psáno, že lov k s PCA nem že d lat v komunit - samoz ejm  že m že, jen to o 

tom, co se po n m bude chtít a jakým zp sobem a když si p edstavím, že bych m la vést 

v komunit  hodnotící skupinu, tak já si myslím, že i v hodnotící skupin  se dá použít 

princip PCA. Myslím, že se s tím dá krásn  pracovat.  

…a dále popisuje, jak by se zachovala, kdyby m la jako PCA terapeut vést 

hodnotící skupinu v komunit …. 

…Nemusí to být jen na principu toho, že toho lov ka zhodnotíme a necháme ho, a  se s 

tím popasuje, ale já, jako PCA terapeut m žu pracovat s tím, co si o tom myslí a jak to 

vnímá, že se o n m lidi takto vyjad ujou a jestli s tím souhlasí nebo ne a dát mu prostor 

k vyjád ení a nau it tu skupinu respektovat to, že s tím t eba nemusí souhlasit. A to by 

mohlo zjemnit práci s hodnotící skupinou. 
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5.7 P idaná hodnota PCA 

5.7.1 Vztah 

Jako jeden z hlavních p ínos  PCA p ístupu v psychoterapii závislostí, je 

terapeuty vnímán d raz na navázání a prohlubování vztahu, v jehož 

souvislosti se hovo í nap íklad o fenoménu vztahové hloubky. Neodd litelnou 

podmínkou pro tvorbu vztahu v rogeriánské terapii je bezpodmíne né p ijetí 
(nikoliv souhlas i potvrzení), o emž je níže uvedená výpov . 

RE8: Základní p idaná hodnota je, že jsem p ipravená p ijmout ledacos, což zase 

zvyšuje schopnost dob e navázat vztahy s v tšinou klient .  

RE9: Jak eší v ci úpln  jinak, nejsou zvyklí, že je lidi takhle ijímají a že je mají rádi. 

Kdy se mi t eba ztratí klient, tak mu t eba volám, že mám o n j starost, jestli je v 

po ádku a bezpe í- „jé, to se omlouvám, já jsem to n jak spletl… a vy mi jako voláte, že 

jste m la starost? Tak jsem se o vás bála, jestli se vám n co nestalo…“ Je to pro nás 

vzájemn  nová zkušenost.  

RE9: Asi proto, že já žiju PCA, je to pro m  smysl té práce, tak tím pádem se nám 

s klienty da í dostávat více k jejich podstat  a že máme moc rné terapeutické 

vztahy. Že jim krom  odborného servisu, že se k nim chovám hodn  lidsky.  

Respondentka má dále za to, že závislí lidé mají asto problémy s mezilidskými 

vztahy… 

…a myslím si, že práv  tento p ístup jim m že pomoci- to, že si s tím terapeutem zažijí 

lidský p ístup a tu normální a p irozenou komunikaci, tak že si jí m žou p enášet pak do 

žných vztah .  

Tvo ení vztahu prost ednictvím empatického porozum ní m že vést 

k usnadn ní práce s náro nými tématy. 

RE8: Asi to, že jsem se nau ila jak citliv  vstupovat do rámce n koho jinýho, mnohem 

snadn ji se mi pracuje s n kterými tématy, která se t žko uchopují koleg m z KBT.  

5.7.2 D raz na d stojnost a kompetenci 
Koncept bezpodmíne ného p ijetí v sob  zahrnuje obecné nehodnocení i 

nep isuzování negativní i pozitivní konotace témat m v pr hu terapie. S tím 
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také m že souviset úcta a zachování klientovi stojnosti, o emž hovo í níže 

uvedené výpov di respondent .  

RE2: Když tam není hodnocení a je d raz na kvalitu vztahu, že každého považuju za 

kvalitního lov ka, není tam obvi ování, další snižování sebeúcty toho lov ka.  

Pokud bychom se na problém podívali rogeriánskou optikou, mohli bychom íci, 

že i ve stanovení diagnózy je obsažen prvek hodnocení i p edur ení.  

RE1: No že se v nich probouzí ta d stojnost. Vezmu je jako lov ka, ne jako diagnózu.  

Respondentka íslo 9 vnímá souvislost mezi direktivitou a terapeutickým 

procesem, který pomáhá klientovi nalézt vlastní zdroje v podob  posílení 

jehokompetence. 

RE9: …nejenom ten direktivní zp sob práce, který chápu, že v n kterých momentech 

lé by je nevyhnutelný, netvrdím, že ne. Pak jsou ale situace, kdy se ten lov k má 

dostávat i sám k sob  a ijmout zodpov dnost za svojí závislost a za ít pracovat sám a 

nedostávat se neustále do stavu, že za n j n kdo eší jeho závislost.  

5.7.3 (Ne)konfrontace 
tšina oslovených odborník  se shoduje, že nekonfronta ní p ístup ke 

klientovi m že podpo it tvorbu vztahu s p idanou hodnotou, která spo ívá 

nap íklad ve schopnosti vzájemn  se u it, klient od terapeuta, ale i obrácen .  

RE2: Pokud není konfrontace, nemyslím, že by se snižovala efektivita práce. I  vy  tam 

jste za normálního lov ka, ned láte ze sebe pana chytrýho a autoritu a opravdu jdete 

autenticky do toho setkání. Setkání dvou lidí na stejný úrovni, což vytvá í novou kvalitu, 

že i vy se u íte od klient , stejn  tak jako oni se u í. To je ten základ pro to, aby ty lidi 

se otev eli a byli schopný a ochotný hledat a zkoumat svoje zdroje. Svým konfronta ním 

ístupem vytvá íte odpor. Tak možná zjistíte, jakej typ obrany je pro toho lov ka 

charakteristickej, jak se to objevuje, ale apriori si nejsem jistej, k emu je dobrý v tý 

terapii vytvá et další nap tí. 

RE4: Ur it , velmi asto lidi p ijdou a mají strašné obrany a n kdy jsou i vyložen  

slovn  agresivní. „Jako já musim a m  sem poslal doktor, a co vy mi m žete?“ A v tom 

ípad , když s nima za nete jednat nekonfronta , tak se to velmi rychle rychle 
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rozpustí. Ne íkám, že to vždycky vyjde, ale že jsme schopný se naladit na n jakou rovinu 

komunikace, která je pro ob  strany p íjemná a domluvit se. V tom je obrovskej ínos.  

Na první pohled by se mohlo jevit, že ke konfrontacinení v pr hu terapie 

vedené PCA p ístupem mnoho místa. Nicmén , jak dokládají výpov di 

respondent  níže, i konfrontaci považují za p irozenou sou ást komunikace 

hem PCA rozhovoru. Vnímají však významný rozdíl- použití konfrontace jako 

metody i techniky oproti vyjád ením kongruentního terapeuta,  který  je  

v souladu se svým prožíváním a v n kterých situacích je m že zprost edkovat 

klientovi. 

RE6: Práv  v tý otev enosti, v tom, že ta metoda, teda spíš souhrn princip - akceptace, 

empatie autenticita, už jenom tohle skloubit dohromady je takovejkoan. V kontaktu s 

lov kem, to nabízí obrovskej prostor pro všechno. Ostatn  i t eba pro konfrontaci. 

RE2: Je zase pravda, že ten terapeut tam není proto, aby uspokojil libovolnou pot ebu 

klienta a hlavn  ho nenaštvat… To taky není terapie, ale k tomu slouží ta kongruence. 

Spousta t ch v cí co chcete íct, se dá íct nekonfronta .  Z mýho pohledu je lepší, 

když si na to ten klient p ijde sám a pojmenuje si to sám. On se konfrontuje, ale vy 

vytvá íte podmínky, aby toho byl schopnej. Já si myslím, že aby byl lov k schopen 

uznat chybu, tak musí nejd íve bejt schopen tu chybu unést. Obrácen  je to t žký, 

nasko í tam obrana. 

RE2: Pokud je lov k v odporu, tak to má n jaký d vod. Bu  to popírá, nebo to nevidí, 

ale když je tam obrana, tak to asi znamená, že aktuáln  nemá dost vnit ní síly se na to 

podívat, p ijmout to, pracovat s tím, prost  se toho dotknout. Proto je tam ta obrana. 

Spousta t ch jinech p ístup  ty obrany nejd íve vyvolá a pak je složit  rozbíjí. 

edstavte si situaci, že ten lov k n co hluboce popírá. Co s tím? ím máte mí asu, 

tak tím více se musíte brzdit a reflektovat, protože každá konfrontace ten proces 

zpomaluje, ten lov k se za ne bránit a vytvá í se n jaká p ekážka pro vztah a proces. 

kte í respondenti jsou toho názoru, že mnohem d ležit jší, než volba a 

aplikace toho kterého p ístupu v psychoterapii, je zp sob, jakým terapeut 

istupuje ke své práci. Respondent íslo 3 klade d raz na to, aby byl pracovník 

autentický. 
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RE3: To obnáší posuzování t ch ostatních p ístup , což nevím a nechci. Já 

nepochybuju. V ím, co d lám, v ím t m filozofickejm východisk m, ze kterých 

vycházím. Je jedno co to je, a  je to hodnotový p ístup, technika i co, tak když tomu ten 

lov k v í, tak to musí fungovat. Což je p edpoklad, že tam sedí ten 

autentickejpracovník.  

RE5: Nebudu tady vychvalovat PCA. Každejterapeutickej p ístup je dobrej, pokud se 

lá poctiv  a dob e.To znamená, že ten terapeut to ned lá proto, aby ty druhý spasil, to 

taky nefunguje v žádným sm ru. Ned lá to technicky, d lá to sám za sebe a se 

sebereflexí a reflexí toho sm ru, kterej d lá. To neznamená, že ty ostatní sm ry 

nenabídnou n co stejn  hodnotnýho. P ijdou k tomu lov ku odjinud a taky ho osloví a 

nabídnou mu jinou cestu.  

5.8 Mýty 
Jedním z nej ast jších mýt  o PCA, je podle oslovených respondent  p ízvisko 

„hmm terapie“. Jak je vid t z n kterých výpov dí, otázka na mýty kolem PCA 

budí u tazatel  pobavené úsm vy i emoce, jež n kdy vyjad ují ost ejšími 

výrazy.  

Nap íklad respondent íslo 6 má za to, že d vodem toho m že být povrchní 

vnímání tohoto p ístupu a nedocen ní autenticity, která… 

…zanikne v té hrozné vlídnosti. Ale ta autenticita je taky vlídnost k sob  pravdiv  

pojmenovat moje pocity a pot eby, který tam v tu chvíli jsou. V tu chvíli se tam m že 

ocitnout cokoliv, já tam m žu vnést i razantn jší prvky.  

Další charakteristikou je údajná pasivita, projevovaná práv  oním „hmm…“. 

RE3: V tšinou lidi íkaj- ty si to odzrcadlíš a jdeš od válu. 

RE3: Když se ekne rogers, tak v tšina lidí si vybaví to hmm a že odkejvem cokoliv, co 

ten lov k ud lá a že je to nevýchovný. Ale naopak. Já tady nebudu se sebou cloumat, 

že je m  to vnit  proti srsti a nebudu d lat hmm. Když to se mnou bude šít, tak toho 

lov ka klidn  pošlu autenticky do prdele.  

Tazatelka íslo 4 sd luje, že nejvíce mýt  vnímá p edevším od odborník , 

kte í mají povrchní znalost o problematice. 
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RE4: Hmm terapie, na všechno kývou, nic ned laj, nechaj to odd ít celý toho klienta. 

A t ch mýt , je paradoxn  více mezi psychologama a psychoterapeutama, než mezi 

laickou ve ejností. Protože laická ve ejnost bu  uznává všechny psychoterapeuty anebo 

je hází do jednoho pytle, ale ty nejv tší mýty a odsuzování je paradoxn  z té 

psychoobce. 

RE6: Hmm terapie. Já to chápu, že pro lidi, který si nezažili ten potenciál a vidí jenom 

tu povrchní slupku. Hledají n co hmatateln jšího a n co, kde se m žou víc angažovat a 

naplnit si t eba n jaký svý pot eby.  

Další p íklad p edstavy o rogersovském terapeutovi, jako o pasivní postav . 

RE7: Obecn , že ty rogeriáni jsou ml ící idioti,kterýsed j a kejvaj hlavou a d lají hmm. 

Já se s tím potkávám u t ch student . Kolikrát jsou p ekvapení- jak vy se m žete jako 

rogerián chovat takhle? 

5.8.1 Mýty o PCA v oboru adiktologie 
tšina mylných p edstav a výklad  o p ístupu zam eném na lov ka se dále 

et zí a p etvá í do obru adiktologie. Jedním z astých je p edstava 

nedostate ných hranic, které si terapeut neumí stanovit, aniž by se 

zpronev il rogersovskému duchu. Další jsou uvedeny ve výpov dích níže. 

RE2: Asi že jim všechno dovolím.  

RE8:… klient nedostává hranice, což je u závislých nejv tší mýtus. Nebo žesenima 

nehne, že je to malej kalibr. Že PCA nenabízí nástroje, jak aktivn  pracovat s klientem. 

RE1: No že ti terapeuti v oboru adiktologie, kte í nemají KBT, tak jsou stigmatizovaní, 

dívá se na n  tak, jako že to nezvládnou.   

RE2: Že se PCA nedá použít p i lé  závislostí. asto lidé vychází z povrchních 

informací o PCA. 

RE6: Mají pocit, že závislosti vyžadujou víc silový, direktivní p ístupy a tak.  

RE5: Mýtus je, že PCA nic nezm že, že ty lidi pot ebujou jenom ten režim. Že tam musí 

bejt jen ten jasn  strukturovanej p ístup 
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RE3: Neznamená to diktát klient , že jim dovolíme všechno, ale znamená to rovnou 

komunikaci. Rovná komunikace. 

Respondentka íslo 8 uvádí, že mýtem je také nevhodnost tohoto p ístupu u 

duálních diagnóz…  

…u závislostí a r zných fobií nebo duální diagnózy, tak že humanisti s tím neumí 

pracovat. Já osobn  si myslím, že je to spíš o vzd lání toho psychoterapeuta než o tom 

sm ru. Prost  když chci pracovat s psychiatricky nemocnýma pacientama, tak musím 

ovládat psychopatologii a to by m lo být jasné každému, bez ohledu na to jaký má 

výcvik.  

Jedna z respondentek zmi uje svoje zkušenosti se studenty vysoké školy, 

kterým p ednáší PCA teorii a jejich prvotní p edstavy. 

RE9: …že terapeutem PCA nem že být nikdo, kdo je dynamickej- u toho se vždy 

pobavím, protože m j supervizor íká, že jsem dynamická rogeriánka.  

Také se shledávám s tím, že se u í, že definice PCA je akceptace, kongruence a 

bezpodmíne né p ijetí. Studenti íkají-ale vždy  to mají skoro všechny sm ry. No jo, ale 

to neníPCA, to jsou jen i základní podmínky, to není ta teorie PCA.  
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6 Shrnutí výsledk  podle výzkumných otázek 
  

6.1 Otázka . 1 
 

Jaké jsou z pohledu pracovník  problematické i kontroverzní oblasti 
kompatibility PCA p ístupu a sou asného systému ambulantní 
adiktologické pé e? 

Abychom si mohli odpov t na výše uvedenou otázku, je t eba uvést, jaký je 

postoje respondent  k PCA. Bylo zjišt no, že i p es to, že všichni respondenti 

absolvovali psychoterapeutický výcvik v p ístupu zam eném na lov ka, tak 

menší polovina z oslovených odborník  nepracuje v duchu rogersovských 
zásad. 

koliv byla Rogersova teorie terapie mnohem více podrobena výzkum m než 

jeho teorie osobnosti, stále se vedou diskuze o tom, zda 6 podmínek (viz. 

teoretická ást), které postuloval Carl Rogers, jsou nejen nevyhnutelné, ale i 

posta ující. D ra v on ch 6 podmínek jako posta ujících není pro všechny 
jednozna ná, nicmén  v tšina respondent  uvádí, že jsou tyto podmínky 

vnímány jako zcela posta ující. 

Podle Rogerse je d ležité, aby terapeut d oval procesu, který se za 

edpokladu 6 výše zmín ných podmínek nastartuje. S tím je spojena také 

ra v klientovu schopnost ve vlastní zdroje, která pramení z aktualiza ní 

tendence. Všichni respondenti se shodli na tom, že sebeaktualiza ní tendenci u 

svých klient  vnímají. 

Druhou zásadní komponentou této první výzkumné otázky je specifikace jejich 
pracovišt . Zde se, jak je vid t z popisu respondent , otevírá problematika 

zatím nesjednocené koncepce ambulantní adiktologické pé e. Jádro pé e o 

závislé je z výpov dí respondent  pom rn  jednotné, nicmén  n která 

pracovišt  mají svoji úzkou specializaci, tedy specifickou klientelu. Specifika 

služeb jsou velmi rozmanitá, nap íklad v n kterém za ízení pracují konkrétní 

pracovníci primárn  s gamblery a jejich rodinami, jinde se ambulance 
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specializuje lé bu závislosti na tabáku, n kte í se specializují na duální 
diagnózy i rodinnou terapii. Tato rozmanitost m že vést k možné slabin  

tohoto výzkumu, a tedy nemožnosti porovnat r znorodá pracovišt . Na druhou 

stranu je toto zjišt ní odrazem reálné praxe. 

Nyní si m žeme zkusit odpov t na první výzkumnou otázku, tedy identifikovat 

problematické i kontroverzní oblasti kompatibility PCA s ambulantní pé í.  

Zajímavým zjišt ním bylo, že žádný z respondent  nevnímá, že by byl se svým 

rogersovským p ístupem ve výrazném nesouladu s nastavením organizace, kde 

pracuje. Drobné rozpory se v minimu p ípad  objevily u tématu diagnózy a z 

j vyplývající pevn  naplánovaný typ lé ebných intervencí, vyžadování a 

kontroly abstinence a míra uplat ované direktivity- d raz na vedení klienta a 

asové limitování.  

Nicmén  v tšina oslovených odborník  hovo í velmi kladn  o souladu svého 

ístupu s filozofií organizace. P ípadné rozpory i odlišné názory na klientskou 

práci považují za b žný d sledek týmové práce, a nevnímají je tedy jako 

ohrožující i zásadní, navíc jsou ochotni p istoupit k diskuzi. N kte í také 

vnímají relativn  velkou míru svobody a d ry, že svoji klientskou práci 

zvládnou. 

Tém  polovina respondent  má soub žné zkušenosti jak s prací v ambulanci, 

tak s prací na l žkovém odd lení režimové lé by závislostí. Autorce práce p išlo 

podn tné v této práci pojmenovat rozdíly ve vnímání kompatibility PCA 
v ambulantním pracovišti a l žkovém odd lení. 

Na l žkovém odd lení s režimem, naráželi respondenti díky svému PCA 

zam ení,mnohem více na odlišnosti. P edevším se neshody týkaly praktického 

uplat ování a vymáhání režimu i sankcí a mnohem více vnímali neshody 

s kolegy ohledn  p ístupu k pacient m. Mnohdy vnímali, že systém není 
k pacient m tak d stojný, jak by si p edstavovali. Každopádn  respondenti 

uvádí, že naráželi, spíše než na „systém“, na kolegy, kte í tento systém chápali 

íliš rigidn . Dalším problematickou oblastí bylo, že respondenti byli nuceni 

zastávat více rolí- zejména je rozpor mezi rolí terapeuta, který zárove  musí 
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ud lovat „sankce“ i „terapeutické intervence“, což m že být v kone ném 

sledku v rozporu s rogersovským konceptem bezpodmíne ného p ijetí.   

- Jak se tyto problematické roviny projevují p i práci s klienty a p i 
spolupráci s kolegy? 

Jak již bylo uvedeno výše, v tšina respondent  nevnímá výrazné rozpory mezi 

PCA a uplat ováním ambulantní pé e. Minimum respondent  uvád lo, že jejich 

pracovní vztahy s kolegy na pracovišti byly napjaté a to zejména kv li 

odlišnému pojetí vlastní práce a odlišnému psychoterapeutickému vzd lání. 

Pokud se ale na tyto problémy zam íme, jedná se zejména o r zná 

nedorozum ní, jež plynou z nepochopení PCA filozofie (nap íklad PCA 

terapeut neklade d ležitost zjišt ní objektivní pravdy, ale netvrdí, že klient má 

vždy pravdu, apod.) 

Dalším p íkladem neshody mezi kolegy m že být t eba pojetí nedirektivity u 

klienta, který sice chodí do terapie, ale sou asn  nesm uje p ímo k abstinenci. 

Jak dlouho jsou kolegové ochotni akceptovat klienta v jeho nastavení? 

Kolegové mohou vnímat takový jev s obavou, zda klienta takto vedená terapie 

neudržuje a nepodporuje v jeho závislostním chování i v chování, které má 

vysoký rizikový potenciál.  

Další oslovení terapeuti naopak vnímají na pracovišti velký kolegiální respekt 
a odlišnosti vnímají pozitivn , jako projev rozmanitosti. Opakovan  zaznívalo, 

že pokud terapeut d lá svoji práci s pot šením a pokud se cítí v souladu se 

sm rem, který si vybral a zárove , pokud je to kolega p ijímající a otev ený 

jiným pohled m, tak m že být „mezism rová“ spolupráce velmi efektivní. 

Zp soby, jakými spolu pracovníci a jejich vedoucí otev en  komunikují, jsou 

zejména: intervize, pravidelné spole né porady, kdy se vzájemn  informují o 

klientech i sledování r zných ukazatel .  

Všichni oslovení respondenti uvedli, že vedení je o jejich zp sobu práce z ejm  

informováno. V zásad  vedení nezajímá, zdali pracovník p i své práci uplat uje 

jaký konkrétní psychoterapeutický sm r i techniky, ale zajímají je p edevším 

výsledky práce. N kte í hovo í o zp sobu p ípadového sdílení, n kte í hovo í 

o poradách vedení, jejichž zápis je jim posléze k dispozici k nahlédnutí. 
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- Jakým zp sobem a jakými mechanismy se pracovníci s t mito 
nesoulady vyrovnávají? 

Ti respondenti, kte í poci ovali n jaké rozpory mezi svým pojetím práce v duchu 

PCA a tím, jaké se uplat ovalo na jejich pracovišti, uvedli, že si jasn  

uv domují, že jsou sou ástí n jakého systému a nemají problém vyhov t 

jeho požadavk m- tedy nap íklad provád ní diagnostiky i direktivnímu vedení 

klient . Dalo by se íct, že jim ned lá problém se na systém adaptovat a prvky 

PCA uplat ovat tam, kde nehrozí kolize zájm , tedy na rovin  komunikace 

s pacienty/klienty a zp sob vztahování se k nim.  

Zajímavým tématem jsou také hranice, nap íklad v podob  kongruentního 
„zalimitování“ zmi ují n kte í respondenti a shodují se, že p i tom necítí kolizi 

mezi uplat ováním PCA zásad a práci v organizaci.  

 

- Jak se projevuje rogersovská podmínka „bezpodmíne né pozitivní 
ijetí“ p i práci s abstinencí? 

Ve v tšin  p ípad  oslovení odborníci zmi ují, že pravidlo abstinence jako 

podmínka pro práci s klientem, není v jejich za ízení nijak explicitn  dané. 

Terapeuti vnímají d ru a podporu ve svém pracovišti a proto se p i 

rozhodování o vyslovení pravidla abstinence ídí svými vlastními pohnutkami.  

Velmi zajímavého tématu se dotýkají respondenti, když hovo í o nesouladu 
rolí, tedy terapeuta, který pracuje PCA p ístupem a zárove  terapeuta, který je 

sou ástí organizace, která je postavena na filozofii jiného p ístupu. Pro n které 

terapeuty je skute  t žké být p i terapii bezpodmíne  p ijímající a p i jiné 

íležitosti zárove  hodnotící a trestající. Nicmén  respondenti se v n kterých 

ípadech s tímto rozporem vyrovnali vskutku elegantn . Aby pracovníci 

ambulance nebyli nuceni zastávat kontrolní funkci, která by mohla stát v cest  

rozvinutí d ryhodného a nezávislého vztahu, enechávají tuto kontrolní 
roli psychiatrovi.  

Další velmi zajímavou zkušenost v oblasti skupinové terapie uvádí na sob  

nezávisle n kolik respondent . Je to zp sob práce s  neov ovanou 
(nekontrolovanou) podmínkou abstinence. P esn  popisují, že i když je 
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abstinence p enechána na klientech, tak nebrání lé ebnému procesu ve 

skupin . Nezdá se tedy, že by tento dosti „ ist “ rogeriánsky pojatý p ístup byl 

jak na p ekážku.  

Otázka práce s intoxikovaným klientem sice v rámci toho výzkumu nebyla 

jednozna  zodpov zena, ale pokud bychom p edpokládali, že klient, který je 

pod vlivem psychotropní látky nespl uje jednu z 6 nezbytných podmínek, tedy 

podmínku psychologického kontaktu, dalo by se z toho vyvodit, že efektivita 

takového terapeutického setkání by mohla být výrazn  snížena. N kte í 

respondenti se ale domnívají, že terapeutický zisk (konkrétn  upevn ní vztahu 

podle rogersovských zásad), ze setkání terapeuta s intoxikovaným klientem 

že být vyšší, než jeho odmítnutí.  

 
6.2 Otázka . 2: 
 

Jakým zp sobem se dá podle pracovník  aplikovat PCA v ambulantní 
lé ?  

- Kombinují pracovníci adiktologických ambulancí PCA s jinými 
ístupy, nebo pracují klasickým p ístupem zam eným na lov ka?  

Z výsledku výzkumu vyplývá, že v tší polovina respondent  nepracuje 
klasickým PCA ístupem a p ístup kombinuje s jinými metodami. Nej ast ji je 

to metoda motiva ních rozhovor ,  jež  kombinuje  prvky  PCA  a  KBT  (je  

popsána v teoretické ásti). Dále jsou to p ístupy KBT i prvky z Gestaltu apod. 

Respondenti asto uvád li, že je pro n  t žké pojmenovat i odlišit to, co ješt  

do PCA p ístupu spadá a to, co je ovlivn no n jakým jiným p ístup i svojí 

invencí. Bylo zjišt no, že v tšina respondent  si b hem své praxe vytvo ila sv j 

vlastní, kombina ní styl práce. Tento fakt m že ovlivnit i zkreslit výsledky.  

 

- Jaké jsou podle pracovník  aplika ní možnosti a omezení PCA 
ístupu v ambulantní pé i? 

kte í respondenti mají za to, že PCA není vhodné u lidí, kte í p icházejí po 
detoxu. Další z možných omezení PCA v adiktologii m že být relativn  delší 
doba terapie. Jak již bylo zmín no výše, m že to být téma nesouladu rolí- 
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zejména v pobytové lé  s režimem, je n kdy problematické dostát své roli 

zam stnance, který uplat uje moc a kontrolu a zárove  terapeuta PCA.  

kte í respondenti uvád jí, že by mohl být problém v návaznosti pé e. Klient, 

který p ichází z režimové lé by a má s terapií jiné zkušenosti a p edstavy, m že 

citliv  reagovat na „p echod“ na jiný zp sob práce. Jedna z respondentek 

uvádí, jde o p echod z pasivn jší role do role, která podporuje v tší autonomii. 

V tomto smyslu klade PCA na jedince v tší nároky.  

Dalším „omezením“ by mohl být fakt, že p ístup zam ený na lov ka a jeho 

aplikování není postaveno na manuálech i návodech. Praktické použití vychází 

krom  teorie, také z velké ásti na sebezkušenosti. V tomto smyslu m že být 

rizikem mnohozna nost pojetí n kterých termín i jejich nesprávné 

pochopení a jakýsi osobní filtr terapeuta, p es který PCA chápe. Nap íklad se 

v rozhovorech objevuje polemika nad tím, jak si prakticky vykládat n které 

pojmy PCA teorie. Terapeut se ve svých otázkách zam uje na dv  oblasti. Tou 

první je nejistota, do jaké míry m že rogersovský terapeut vnášet do procesu 
témata. Druhou oblastí je téma hranic v kontextu bezpodmíne ného p ijetí. 

Co se týká aplika ních možností PCA, mají respondenti za to, že pokud se PCA 

ístup aplikuje v souladu s kontextem dané oblasti, lze vysledovat jeho 

univerzalitu.  

Respondenti se tém  jednozna  shodují, že významnou p idanou hodnotou 

PCA p ístupu je terapeutický vztah a jeho prohlubování a to zejména proto, že 

podle oslovených odborník  mají závislí lidé asto problémy s nepatologickými 

mezilidskými vztahy. Pro n které respondenty je d ležit jší navázání vztahu 

s klientem, než zam ení se na závislostní problém.  

tšina oslovených odborník  se shoduje, že nekonfronta ní p ístup ke 

klientovi m že podpo it tvorbu vztahu s p idanou hodnotou, která spo ívá 

nap íklad ve schopnosti vzájemn  se u it.Dále, tvo ení vztahu prost ednictvím 

empatického porozum ní m že vést k usnadn ní práce s náro nými tématy, 

která se dle jedné respondentky, t žko uchopují koleg m z KBT. 

Na první pohled by se mohlo jevit, že ke konfrontaci není v pr hu terapie 

vedené PCA p ístupem mnoho místa. Nicmén , jak dokládají výpov di 
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respondent , konfrontaci považují za p irozenou sou ást komunikace b hem 

PCA rozhovoru. Vnímají však významný rozdíl- použití konfrontace jako metody 

i techniky oproti vyjád ením kongruentního terapeuta, který je v souladu se 

svým prožíváním a v n kterých situacích je m že zprost edkovat klientovi.  

 

- Jak pracovníci ambulancí pracují s nemotivovanými klienty a 
s fenoménem relapsu? 

kte í respondenti hovo í o tom, že se jim díky PCA p ístupu da í velmi dob e 

pracovat s klienty, kte í ješt  nejsou zcela p esv eni, zda cht jí podstupovat 

jakou zm nu. Pro oslovenou odbornici je podstatné, že klient p išel, a vnímá 

to jako p íležitost pro navázání vztahu. Nejde tak o dokázání klientovi, že se 

popíráním problému mýlil, ale o to, že si klient má možnost ujasnit, pro  lé bu 

odmítá.Další respondent hovo í o tom, že na klienty nenaléhá tak, aby byli 
aktivní ve své zm  závislostního chování, nicmén  spolu s klientem stanoví 

jaká pravidla.  

V n kterých p ípadech m že tento postoj bezpodmíne ného p ijetí vést ke 

zvýšení pravd podobnosti, že klient v terapii z stane, i když „jen“ za ú elem 

hledání d vodu k lé . 

Další respondent hovo í nabízení jistých podn  klient m, které mají mít za 

následek vyjetí ze zab hnutých kolejí. Zárove  však tyto podn ty charakterizuje 

jako nekonfronta ní a klade velký d raz na obez etnost p ed rizikem, že 

klienty uvede do odporu, nebo že se budou cítit pou ovaní.  

Otázka, jak terapeut PCA pracuje s relapsem v pr hu lé by p inesla zajímavé 

odpov di. Relaps pro v tšinu respondent  není d vodem k ukon ení terapie, 

v n kterých p ípadech s ním terapeuti pracují jako s tématem (jako p íležitost 

tematizovat a identifikovat rizika), a n kte í terapeuti nechávají jeho 

tematizování zcela v režii klienta.  
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6.3 Otázka . 3: 
 

Jaké jsou podle pracovník  ambulantní pé e nej ast jší mýty o PCA 
v adiktologii? 

Jedním z nej ast jších mýt  o PCA, je podle oslovených respondent  p ízvisko 

„hmm terapie“. Nap íklad mají n kte í respondenti za to, že d vodem toho 

že být povrchní vnímání tohoto p ístupu a nedocen ní prvku kongruentní 
autenticity. Další charakteristikou je údajná pasivita, projevovaná práv  oním 

„hmm…“. Jedna z tazatelek má za to, že nejvíce mýt  vnímá p edevším od 

odborník , kte í mají povrchní znalost o problematice. 

tšina mylných p edstav a výklad  o p ístupu zam eném na lov ka se dále 

et zí a p etvá í i do oboru adiktologie. Jedním astých je podle oslovených 

odborník  p edstava, že PCA je p i lé  závislostí naprosto nevhodné a 
neefektivní. Dále je to téma nedostate ných hranic, které si terapeut neumí 

stanovit, aniž by se zpronev il rogersovskému duchu. Další jsou uvedeny ve 

výpov dích níže. Dalším zmi ovaným mýtem je také nevhodnost tohoto 

ístupu u duálních diagnóz. 
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7 Diskuze: 
i zpracovávání teoretické ásti práce bylo náro né vyhledání dostate ného 

množství odborných zdroj , protože jich k tématu mnoho neexistuje. Jedinou 

eskou publikací, která se zabývá spojením PCA a adiktologie jsou 

Psychoterapeutické systémy a jejich uplatn ní v adiktologii od Kamila Kaliny 

z roku 2013. Zahrani ními zdroji byly publikace Counselling the person beyond 

the alcohol problem od britského autora Roberta Bryant-Jefferiese z roku 2001, 

Working with alkohol and drug issues od autorky Rose Cameron z roku 2012. 

Také dva odborné lánky od Sue Wilders- jeden z roku 2005, který pojednává o 

nedirektivním p ístupu k práci s uživateli drog a alkoholu a druhý, který napsala 

ve spolupráci se Samem Robinsonem, který se zabývá otázkou, zda je PCA 

ístup v adiktologie dosta ující. 

 

Kalina (2013, s. 185) porovnává každý psychoterapeutický sm r pomocí 

inných faktor  psychoterapie, jež vyexploroval v rámci svého výzkumu, viz. 

Kapitola 3.4 PCA v psychoterapii závislostí. Pro p ipomenutí t mito faktory jsou: 

pozitivní o ekávání, nad je; v nování pozornosti; zvyšování/rozši ování 

domí; emo ní uvoln ní, katarze; konfrontace; volba alternativ; tvarování 

chování a terapeutický vztah. Ve svých úvahách vychází z p edpokladu, že 

každý jeden popisovaný ú inný faktor má danou funkci a ú el a proto je mu p i 

hodnocení psychoterapií p ikládán velký d raz. Dá se íci, že autor vnímá každý 

z t chto faktor  v kontextu psychoterapeutického procesu jako esenciální a 

nezbytný.  

 

Pomocí výše uvedených faktor  ú innosti nelze efektivn  hodnotit kvalitu 

Rogersovy teorie osobnosti a teorie terapie, jelikož tyto prom nné (ovlivn ní 

chování, volba alternativ, konfrontace apod.), i když jsou tam asto p ítomné, 

nevycházejí explicitn  z její podstaty.   

Pokud tedy konkrétn  porovnáme výsledky výzkumu se záv ry autor  z  

teoretické ásti této práce, vznikne nám následující souhrn. 

 

Konfrontace podle Kaliny (2013) nestojí u PCA v pop edí a uplat uje se 

diskrétn . Respondenti uvád jí, že nekonfronta ní styl práce vede 
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k prohloubení terapeutického vztahu, podporuje spolupráci motivaci. P ijetí 

terapeutem naopak snižuje tenzi z vnit ních inkongruencí. Dále bylo zjišt no, že 

konfrontace se v PCA m že objevit jako sou ást kongruentní autenticity 

terapeuta. Nap íklad Wildersová a Robinson (2006) se zmi ují o tom, že 

nekonfronta ní zp sob práce s adiktologickými klienty m že být úsp šn jší než 

ístupy, které tvrd  „rozbíjejí“ obrany, protože tito klienti mají velkou tendenci 

bránit své sebepojetí a svoje pravdy. Tento záv r je ve shod  s výsledky 

výzkumu, kdy respondenti hovo í o svých pozitivních zkušenostech se 

zp sobem práce, který nevyvolává odpor. Dokonce hovo í o tom, že takový 

ístup zkracuje délku terapie.  

 

Nízké vedení k uv domování nev domého, minimální psychoedukativní 
aspekt, je podle Kaliny (2013) jeden z nedostatk  PCA p ístupu. 

Sebeexplorace klienta není zajiš ována psychoedukací vedenou terapeutem, 

ale v tšina respondent  uvádí vysoký potenciál PCA pro zv domení 

nev domých zp sob  jednání a zvýšení sebeuv domování svých klient . 

Kalina (2013) došel k záv ru, že terapeutický vztah je v PCA pojímán 

jednorozm rn , chybí nap íklad p enosový aspekt vztahu. Z výzkumu 

jednozna  vychází, že existenci p ípadného p enosu PCA terapeuti 

nepopírají, nicmén  s ním nepracují konfronta  nebo v analytickém stylu. 

Kalina (2013) uvádí, že p ístup zam ený na lov ka má pom rn  velké 

asové nároky na délku terapie. PCA m že mít dle respondent  opravdu 

v n kterých p ípadech v tší asové nároky, než nap íklad KBT. 

Co se týká faktoru „kontakt s vlastními emocemi a jejich uvoln ní“, tento 

hodnotí Kalina pom rn  vysoko. V tšina respondent  uvádí, že vyšší kontakt 

s emocemi je znakem úsp šné PCA terapie. 

Jak podotýká Kalina (2013) PCA se nezabývá ovliv ováním chování. 
Z výpov dí t ch respondent , kte í pracují zejména klasickým PCA p ístupem 

bez p ím si jiných prvk  vyplývá,  že chování není ovliv ováno p ímo, nýbrž 

v kone ném d sledku je ovlivn no zm nou struktury osobnosti. 

Kalina (2013) dále upozor uje, že p i PCA terapii m že chyb t d raz na 

odpov dnost, dosp lost a elení zlu. Oproti tomu z výzkumu vychází, že 
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odpov dnost v PCA není pojímána z pozice „rodi e“, ale jako d sledek 

terapeutického p sobení na klienta prost ednictvím šesti podmínek. 

Respondenti asto hovo í o zvýšení vlastních kompetencí klienta a p evzetí 

odpov dnosti za sv j život a své iny. K podmínkám se vyjad uje také Bryant-

Jefferies (2001), když identifikuje jako jeden z klí ových bod  úsp šné terapie 

závislostí terapeutovu empatii, kongruenci a bezpodmíne né pozitivní 
ijetí. V tšina respondent  hodnotí tyto podmínky jako vysoce terapeutické a 

vnímají, že jsou zásadní a nezbytné pro osobnostní zm nu klienta.  

 

Jedním z faktor , který Kalina (2013) hodnotí u PCA pom rn  vysoko, je 

pozitivní o ekávání, nad je. Tento záv r je v souladu s výpov mi 

respondent , kte í d ují, že se klient v terapeutických podmínkách v tšinou 

dostává do kontaktu se svojí aktualiza ní tendencí. Dalším je nování 
pozornosti, což je také v souladu se záv ry výzkumu: empatické naslouchání a 

nování bd lé pozornosti je považováno za základ pro vytvo ení 

terapeutického vztahu. 

 

Bryant-Jefferies (2001) dále považuje podmín né p ijetí za prvek, který 

narušuje osobnostní r st. Na tomto tvrzení se všichni respondenti neshodli. 

ejm  to souvisí s rozdílným pojetím hranic, které si terapeuti nastavují tak, 

aby se cítili b hem terapeutického procesu bezpe  a tudíž mohli klientovi 

vytvo it ozdravné prost edí. Toto nap íklad souvisí s podmínkou abstinence 
hem lé by. Ve výzkumu se objevili zastánci striktního vyžadování 

abstinence a jeho kontroly, p es zastánce neov ované podmínky abstinence, 

kdy jeho dodržení nechávají na klientech (zejména se objevuje u skupinové 

terapie) a kone  terapeuti, kte í po svých klientech explicitn  nevyžadují 

abstinenci b hem lé by.  

 

Žádný z respondent  neuvádí, že by nechal prob hnout terapeutické sezení 

s klientem, který je pod vlivem návykové látky tak, jak o tom píše (Cameron, 

2012, s. 122). Nicmén  v tšina respondent  uvádí, že má zkušenost 

s klientem, který se na terapii dostaví pod vlivem. Oslovení terapeuti se 

nej ast ji shodli, že s klientem v tu chvíli sezení sice odvolají, ale jsou ochotni 
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nadále pokra ovat v terapii a pracují s tím jako s relapsem, viz kapitola 5.5.4 

Klient, ne diagnóza v pop edí. 

 

i celkovém zhodnocení vhodnosti uplatn ní p ístupu zam eného na lov ka 

v adiktologie Kalina (2013) míní, že klasická rogersovská psychoterapie není 

ístupem, který by mohl sehrát v lé  závislostí ú innou úlohu. N kte í 

respondenti se domnívají, že ve fázi po „detoxu“ i u úzkostných klient , je 

pouze klasické PCA neú inné, jiní se domnívají, že aplikace PCA p im en  

podle možností místa, asu a kontextu je možné a ú inné kdekoliv v adiktologii. 

Celkov  respondenti považují PCA p ístup v adiktologii za užite ný a funk ní.  
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8 Záv r: 
Hlavním cílem této práce bylo identifikování problematických i kontroverzních 

oblastí kompatibility p ístupu zam eného na lov ka (PCA) se sou asným 

systémem adiktologické ambulantní pé e a zjišt ní, jakými zp soby s t mito 

problémy pracovníci ambulancí nakládají a jak se s nimi vyrovnávají. Dalším 

cílem bylo popsání problematiky aplikace PCA v ambulantní adiktologické lé  

pohledem jejich pracovník . Cílem práce však nebylo posuzování efektivity 
PCA na poli lé by závislostí. 

 

Velmi zajímavým zjišt ním bylo, že v tší polovina respondent  uvád la, že 

PCA p ístup kombinuje s jinými p ístupy nebo jejich prvky. P emž 

nej ast ji se jednalo o metodu motiva ních rozhovor  a KBT p ístup. Pouze 

necelá polovina oslovených odborník  uvedla, že pracuje výhradn  p ístupem 

zam eným na lov ka a nemá pot ebu hledat další terapeutické nástroje. A 

pokud p eci jen sáhnou po technice i prvku z jiného sm ru, nepovažují to za 

vybo ení z PCA rámce.  

 

Pokud bychom se cht li zabývat pouze výpov mi t ch respondent , kte í 

pracují pouze klasickým PCA p ístupem bez p ím sí jiných prvk , m že to být, 

spolu s malým množstvím odborných zdroj , které byly na toto téma 

publikovány, považováno za slabost této práce.  V opa ném p ípad  nám 

že sloužit „integrativní“ zp sob práce n kterých respondent , jako podklad 

pro další výzkumný zám r. Dalším rizikovým faktorem, který by mohl nep ízniv  

ovlivnit výzkum, nap íklad tenden ním zkreslením výsledk , by mohlo být 

zpochybn ní nestrannosti výzkumníka. Autorka práce je absolventkou 

psychoterapeutického výcviku v PCA. Na druhou stranu m že být orientace 

v problematice (a to jak teoretická, tak sebezkušenostní), p i sou asném 

pov domí možných rizik, také výhodou. 

Výzkum také poukázal na problém „nesouladu rolí“. Tento fenomén se 

projevuje v p ípad , kdy se k íží nehodnotící a p ijímající p ístup PCA terapeuta 

s požadavkem organizace na uplat ování kontroly abstinence klienta. Výsledky 

však nazna ují, že p ístup zam ený na lov ka není v ambulantním prost edí 

jediným p ístupem, který eší tento rozpor, a že pracovníci již nalezli 
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vyhovující zp soby ešení. Bu to nechávají kontrolní funkci na externím 

posuzovateli, nej ast ji psychiatrovi, nebo zacházejí s podmínkou abstinence 

jako s neov ovanou.  

Co se týká aplika ních možností, m že být zajímavým vedlejším zjišt ním, že 

v ambulantní pé i je slad ní PCA p ístupu mnohem snazší, než v pé i l žkové. 

Názory respondent  se r zní, nicmén  spole ným jmenovatelem je vždy 

tvrzení, že minimáln  prvky PCA se dají uplatnit v celém spektru adiktologické 

pé e od detoxu, p es l žkovou režimovou lé bu i lé bu komunitní až po 

následnou pé i.  

S výše uvedeným souvisí také téma bezpodmíne ného p ijetí a podmínky 

abstinence b hem terapie. Z výzkumu vyplývá, že n kte í respondenti skute  

nepodmi ují ú ast na terapii abstinencí a  v  souvislosti  s  tím  hovo í  o  

uspokojujících výsledcích své práce. Pro žádného z oslovených terapeut  

nicmén  nemá smysl absolvovat terapeutické sezení s intoxikovaným klientem 

tak, jak to vyplývá ze zkušeností n kterých zahrani ních PCA terapeut .  

Velmi pozitivní výsledky p ineslo zjišt ní, že oslovení respondenti necítí, že by 
zp sob jejich práce s klienty p inášel nap tí i významné neshody s kolegy 

na pracovišti i s vedením organizace, kde pracují. Žádný z respondent  nemá 

pot ebu sv j zp sob práce s klienty tajit i skrývat. Respondenti popisují, že 

naopak významnou m rou sdílí s kolegy své klientské p ípady a p ípadné 

diskuze považují za podn tnou a užite nou sou ást své práce.  

Zdá se tedy, že ve v tšin  p ípad  je mezi respondenty vnímána vysoká míra 
kompatibility p ístupu zam eného na lov ka v prost edí ambulantní 

adiktologické pé e.  

koliv je v odborných kruzích PCA p ístup aplikovaný v oblasti závislostí 

považován za málo efektivní, v praxi není t žké se s touto kombinací setkat. 

Bylo by velmi zajímavé, kdyby tito odborníci své zkušenosti sdíleli i s ostatními 

a publikovali je. 

Získané poznatky by mohly vést k rozší ení pov domí o problematice 

aplikability PCA v ambulantní lé  mezi adiktologickými odborníky. Dalším 
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efektem práce by mohlo být podnícení zájmu o další, hlubší výzkum 

identifikovaných témat a jejich p ípadné implementaci do praxe.  
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íloha:  
íloha . 1: Seznam otázek do semistrukturovaného interview 

Název výzkumu: ístup zam ený na lov ka (PCA) v psychoterapii 

závislostí: teoretická východiska, aplika ní možnosti a kompatibilita se 

sou asným systémem ambulantní pé e. 

el výzkumu: Diplomová práce 

Realizátorka výzkumu: Bc. Kate ina Sklená ová Francová 

 

Osobnostní kategorie: 

- Kolik Vám je let? 

- Jste žena nebo muž? 

- Vaše vzd lání? VŠ? Výcviky? Kurzy? 

- Jste vystudovaný i „uznaný“ adiktolog? 

- Jak dlouho pracujete se závislostní klientelou? Jak dlouho ambulantn ? 

- Jaké jsou d vody, které vás vedly k rozhodnutí vycvi it se a pracovat 

PCA p ístupem?  

- Jaké jsou d vody, které Vás vedly k rozhodnutí pracovat v adiktologii? 

- Jak dlouhá je Vaše zkušenost s aplikací PCA v oblasti závislostí? 

- Kombinujete p i práci s klienty/pacienty PCA s jinými p ístupy? Pokud 

ano, s jakými a z jakého d vodu? 

- V íte, že 3 (6) podmínky, které postuloval Carl Rogers, jsou dosta ující 

pro osobnostní zm nu?  

- V íte, že aktualiza ní tendence se vyskytuje u všech klient , i u t ch 

„zdevastovaných“, siln  závislých? 
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Kategorie „pracovišt “: 

- Popište prosím Vaše pracovišt . Jaké služby vaše pracovišt  nabízí? 

Jaké je složení Vaší klientely? Jaká je poslání/filozofie Vašeho za ízení? 

- Liší se Váš p ístup k psychoterapii/poradenství závislostí od p ístupu i 

filozofie za ízení/instituce, ve které svou práci vykonáváte? Pokud ano, 

v jakých oblastech a ím?  

- Je vedení za ízení, kde vykonáváte psychoterapii závislostí pln  

informováno o zp sobu vaší práce?  

- Znáte postoj vašich koleg , kte í p i práci praktikují jiný 

psychoterapeutický sm r, v i Vašemu zp sobu práce? Vzniká mezi 

vámi n kdy kv li tomu na pracovišti nap tí? 

- Existuje ve vašem za ízení pravidlo, že klient musí v dob  lé by 

abstinovat, pop ípad  abstinovat pod n jakou sankcí? Jak s tímto 

nakládáte? 

Kategorie klientská: 

- Popište, prosím, jaký je váš obvyklý zp sob práce s klienty/pacienty. 

- Vnímáte n která omezení PCA p ístupu v lé  závislostí? Pokud ano, 

jak se tímto nakládáte?   

- Vnímáte n jaký p ínos Vašeho zp sobu práce pro klienty, který plyne 

z aplikace PCA metody? 

- Je podle vašeho názoru p ístup PCA aplikovatelný i v jiných oblastech 

práce se závislými? Popište prosím v jakých? 

- Existuje naopak podle Vás n jaká oblast páce se závislými, kde by byl 

PCA p ístup nevhodný? Pokud ano, z jakého d vodu? 

- Znáte n jaké mýty, které se vyskytují o PCA v oboru adiktologie? Jaký 

na n  máte názor? 
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