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Úvod
Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s. patří mezi etablovaná pražská adiktologická zaříze‑
ní. Služby, které poskytuje, vyžadují přímý osobní kontakt pracovníků s klienty v různých 
typech psychické či somatické krize, s klienty agresivními navenek i dovnitř a nejrůznějšími 
způsoby manipulujícími. Pozice pracovníků zařízení je navíc zátěžová nejen z hlediska ná‑
ročné komunikace s klienty, ale i z hlediska nedoceněnosti jak mezi laickou, tak mezi částí 
odborné veřejnosti (jak praví dlouholetý adiktologický odborník: „Vyměňovat stříkačky mohou 
i opice.“). V této práci je vycházeno z premisy, že poradenská i kontaktní práce v takovémto 
zařízení může být vykonávána jako vysoce odborná a zaslouží si péči nejen z hlediska vzdě‑
lání pracovníků v odborných adiktologických znalostech, ale i z hlediska poskytnutí nástroje 
pro bezpečnější a účelnější komunikaci s klienty a sebepéči pracovníků. Za takový nástroj 
lze považovat transakční analýzu jako ucelenou teorii osobnosti, psychoterapeutickou školu 
a komunikační teorii (Stewart, Joines, 1987; Čepická, 2012). Tato diplomová práce představuje 
typické komunikační situace při práci v Nízkoprahovém středisku Drop In o. p. s. a pomocí 
metod a konceptů transakční analýzy tyto situace analyzuje. Na základě analýz diplomová 
práce představuje návrhy ke zlepšení komunikace tak, aby pracovník Nízkoprahového středis‑
ka Drop In o. p. s. měl šanci poskytnout co nejúčelnější službu a zároveň i z té nejnáročnější 
komunikace vyjít co nejméně poškozen na těle i na duchu. Transakční analýza, jako každý 
jiný systém, není všemocná. Nicméně na základě zkušeností autorka seznala, že nástroje, 
které používá, jsou při specifické práci s uživateli návykových látek a jejich blízkými velmi 
účinné. Lze totiž přínosně pracovat především s formou komunikace bez ohledu na její obsah. 
Obsah komunikace se závislými bývá často bojištěm, na němž probíhají manipulační bitvy 
bez vítěze. Pracovník, který dokáže rozeznat důležitý obsah od nedůležitého na základně 
průběžného analyzování formy, a dokáže provázet klienta rozhovorem tak, aby plané větve 
komunikace opadávaly a zůstával zdravý kmen vztahu poskytovatel‑klient s jasným a smyslu‑
plným cílem, má šanci být vítězem a poskytnout tak možnost vítězství i klientovi. A nezáleží 
na tom, jedná‑li se o složitý poradenský rozhovor nebo o pár slov při výměně stříkaček.
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1. Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s.
Následující kapitola je zpracována na základě Operačního manuálu NS Drop In o. p. s. 
(Titman, Staňková, 2012).
Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s. vzniklo jako projekt organizace Drop In o. p. s., za‑
ložené v roce 1992, která se od počátku profilovala jako primárně zaměřená na poskytování 
terciární prevence, snižování rizik rizikového chování uživatelů nelegálních psychotropních 
látek, metodou harm reduction1. Služby jiného typu (substituce, terapie, …), které v prvních 
letech středisko také poskytovalo, se během let přesunuly do samostatných projektů a zařízení 
se tak zkoncentrovalo ve svém základním zaměření společně s poskytováním poradenství 
pro blízké uživatelů a pro uživatele hledající cestu ke změně svého rizikového životního 
stylu. Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s. je registrované nestátní zdravotnické zařízení 
a od roku 2009 také registrovaná sociální služba. V rámci adiktologických služeb se zařízení 
jako ambulantní služba řadí do kategorie kontaktních center2 a je certifikováno Radou vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování kontaktních a poradenských služeb3.
Zařízení definuje své poslání, cíle a cílovou skupinu takto:

Poslání
Posláním služby je snižování zdravotních a sociálních poškození klientů užívajících návy‑
kové látky z důvodu poskytnutí podmínek pro plnější a zdravější život. Toho dosahujeme 
výdejem materiálu pro bezpečnou aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele a jejich blízké 
v prostředí kontaktního centra.

Cíle
•	 Poskytujeme zdravotnický materiál pro bezpečnější aplikaci drog. 

Podporujeme klienty ve snaze o sebepéči a ochranu.
•	 Nabízíme informační a motivační poradenství pro zájemce o konsolidaci své tíživé 

situace, včetně motivace a organizační pomoci před nástupem do abstinenční léčby.
•	 Umožňujeme pomocí konzultací blízkým uživatelů nahlédnout racionálně 

situaci, ve které se ve vztahu k uživateli nacházejí, a pomáháme jim nacházet 
praktická řešení pro pomoc blízkému závislému i pro vlastní ochranu 
před sociálním, finančním i psychickým poškozením z jeho strany.

•	 Zájemce o služby, které program neposkytuje, odesíláme do adekvátních 
institucí, poskytujeme informace o jejich službách a v případě potřeby zájemce 
písemně doporučujeme. Jedné se především o terapii, právní poradenství, 
speciální sociální pomoc (např. služby sociálního kurátora a probační a mediační 
služba, organizace pomáhající se sháněním práce, brigád a ubytování), 
lékařské ošetření a vyšetření (včetně péče v substitučních centrech) apod.

Cílová skupina
•	 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
•	 osoby ohrožené rizikovým životem souvisejícím s užíváním návykových látek
•	 osoby blízké uživatelům návykových látek

1 Hrdina, P., (2003), Harm Reduction – Snižování poškození drogami, 5/1, 263–268. 
In Kalina et al., Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup 2. Úřad vlády ČR.
2 Libra, J., (2003), Nízkoprahová kontaktní centra ‚ 8/3, 165–171. In Kalina et al., 
Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup 2. Úřad vlády ČR.
3 Národní monitorovací středisko, (2004), Zaostřeno na drogy 1, Certifikace odborné 
způsobilosti služeb pro uživatele drog, 2, tbl. 1, leden–únor 2004, Praha: Úřad vlády ČR.
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Po obsahové stránce dělí Nízkoprahové středisko Drop In své služby na tyto skupiny:
1. harm reduction
2. poradenství a konzultace
3. drobné nadstandardní služby

Pod každou skupinou jsou zařazeny adekvátní služby, označené prioritou poskytování pro 
případ souběhu žádostí o více služeb najednou. Do skupiny harm reduction patří především 
výměnný program, ale také potravinový program, zdravotní ošetření, pobyt v čekárně 
(označení kontaktní místnosti) a hygienický servis. Do této skupiny zařízení také řadí první 
pomoc, byť se jedná o běžnou občanskou povinnost. Do skupiny poradenství a konzultace 
náleží intervenční konzultace v krizi (dříve krizová intervence) osobní i telefonická, osobní 
i telefonická konzultace s blízkými uživatele, osobní i telefonická konzultace s uživatelem, 
vstupní konzultace při evidování klienta a konzultace s uživatelem zajímajícím se o substi‑
tuční léčbu v Centru metadonové substituce Drop In. Mezi drobné nadstandardní služby 
patří například umožnění klientského telefonátu, dobíjení mobilního telefonu, doručování 
klientské pošty a další. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně a většinu služeb mohou 
klienti využívat v plné anonymitě. Odhalení osobních údajů je vyžadováno pouze, je‑li to třeba 
pro třetí stranu (doporučení do CMS, k lékaři, v rámci ochranné ambulantní léčby, apod.).
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2. Transakční analýza
Transakční analýza je mnoho věcí. Za prvé je to filozofie – úhel pohledu na lidi. Za druhé je 
to teorie osobnostního vývoje, intrapsychických funkcí a interpersonálního chování. Za třetí 
se jedná o stále se rozšiřující systém technik/metod, jak pomoci lidem pochopit a změnit 
jejich pocity a chování (Woollams, Brown, 1978).
Stewart a Joines (1987) uvádějí, že Mezinárodní asociace transakční analýzy (ITAA) definuje 
transakční analýzu, dále TA, jako teorii osobnosti a systematické psychoterapie pro osobnostní 
růst a změnu. Nicméně dodávají, že v současnosti je TA ještě mnohem více: teorie komuni‑
kace, metoda analýzy systémů a organizací, teorie dětského vývoje a teorie psychopatologie. 
Podrobněji uvádějí možnost využití TA jako psychoterapeutického systému, použitelného 
u všech typů psychologických obtíží od každodenních problémů života po těžké psychózy, 
jako pomocného přístupu při vzdělávání a nástroje využitelného v managementu nácviku 
komunikace a v analýzách organizací. Shrnují, že TA může být úspěšně používána všude, 
kde je třeba porozumět individuím, vztahům a komunikaci.
Clarkson (1992) uvádí, že TA jako teorie psychoterapie inovativním způsobem propojuje 
intrapsychické procesy s interpersonálním chováním v rámci humanistických a existenci‑
álních hodnot.
Lister‑Ford (2002) zdůrazňuje, že TA má kořeny v psychoanalýze, čerpá z kognitivních a be‑
havioristických škol, přijímá informace z existenciálního myšlení, používá fenomenologické 
metody a udržuje si v centru své pozornosti klienta.
Zakladatelem TA byl americký psychiatr Eric Berne (1910–1970), vlastním jménem Eric 
Lennard Bernstein, narozený v Montréalu v Kanadě. V roce 1935 ukončil doktorátem stu‑
dium medicíny na McGill University v Montréalu. Následně přesídlil do USA, kde získal 
specializaci psychiatr.
V roce 1941 začal docházet do psychoanalytického institutu na cvičnou analýzu u Paula 
Federna v New Yorku. V roce 1947 pokračoval ve výcviku v psychoanalytickém institutu 
v San Francisku a do roku 1949 docházel na cvičnou analýzu u Erika Eriksona. V roce 1956 
byla zamítnuta jeho žádost o přijetí za člena psychoanalytického hnutí (Schlegel, 2007). Oba 
výše uvedení cviční analytici podstatně utvářeli jeho myšlení: od Federna převzal koncept 
egostavů jako jednotek lidského prožívání. Eriksonova teorie lidského vývoje jako výslednice 
vzájemného působení mezi vnitřními procesy (životními úkoly) a sociální realitou (kultu‑
rou a společností) se stala základem teorie o životním plánu člověka (scénář) (Hennig, Pelz, 
2008). Zamítnutí přijetí mezi členy psychoanalytického hnutí mohlo být spolu s ovlivněním 
od výše zmíněných analytiků dalším důvodem pro vytvoření nového psychoterapeutického 
směru, transakční analýzy.
V roce 1950 vznikl v rámci přednášek sociální psychiatrie pracovní okruh okolo Berneho 
v San Francisku, ve kterém se diskutovalo o konceptech, nápadech a zkušenostech. První 
článek, ve kterém se již objevuje terminologie nového směru, vyšel v roce 1958 pod názvem 
Transakční analýza: nová a účinná metoda skupinové psychoterapie v časopise American 
Journal of Psychotherapy. V roce 1964 zde vznikla Mezinárodní společnost transakční ana‑
lýzy (ITAA)4, která dodnes zaštiťuje celosvětově vzdělání v TA, vznik společností a asociací 

4 www.itaaworld.org

http://www.itaaworld.org
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na národní úrovni (EATA5; ČATA6) a superviduje používání TA. V roce 1962 Berne založil 
Transactional Analysis Bulletin, který je od roku 1971 vydávaný ITAA pod názvem Transac‑
tional Analysis Journal.
Mezi nejznámější dílo, díky kterému se s TA seznámila i široká veřejnost, byla v roce 1964 
vydaná kniha Games People Play (v českém překladu Jak si lidé hrají, poprvé vydáno v roce 
1970). Mimo nespočet článků vydaných nejen v TA Bulletin a následně TA Journal, publikoval 
Berne několik monografií: Transactional Analysis in Psychotherapy v roce 1961; The Structure 
and Dynamics of Organizations and Groups v roce 1963; Principles of Group Treatment v roce 
1966; Sex in Human Loving v roce 1970. Poslední a nejrozsáhlejší kniha What Do You Say 
After You Say Hello? vyšla v roce 1972, po jeho smrti.
Eric Berne zemřel v San Francisku 15. července 1970. Jeho práce sehrála v uplynulých 50 
letech významnou úlohu v přetváření přístupu k duševnímu zdraví (Lister‑Ford, 2006). 
Otevřenost nového hnutí vedla k integraci kybernetických a systemických modelů (teorie 
komunikace), teorie učení, vývojových a sociálně‑psychologických základů. Osvědčilo se 
spojení teorie TA s jinými terapeutickými metodami. Postupně vznikaly koncepty péče pro 
psychotické klienty a klienty s poruchou osobnosti (mj. J. Schiff), o osoby s neurotickými 
konflikty (mj. Goulding/Goulding), s poruchami chování (mj. Woollams/Brown), dále 
koncept k rodinné terapii (mj. McLendon/Kadis), k partnerské terapii (mj. Bader/Pearson), 
k poradenství (mj. Steward) (Hennig, Pelz, 2008).

5 www.eatanews.org
6 www.ta‑cata.cz

http://www.eatanews.org
http://www.ta-cata.cz
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3. Vybrané koncepty transakční analýzy
Podle Lister‑Ford (2006) jsou základními kameny, tvořícími podstatu TA teorie a praxe, 
tyto koncepty:
1. Model jedince: teorie egostavů
2. Teorie komunikace: transakce
3. Psychologické hry
4. Scénář
V této práci jsou dále využity rozšiřující koncepty hladů a základního životního postoje.

3.1. Egostavy
Analýza osobnosti zprostředkovává poznatky o historii daného člověka, vytváří hypotézy 
o jeho vnitřních strukturách a nabízí základ intervence. Pro popsání konstantních (struk‑
turálních) znaků určité osoby byly vytvořeny modely, které vysvětlují prožívání, postoje 
a chování a také nabízejí základ ke změně prožívání a chování (Hennig‑Pelz, 2008).
Při pozorování nenucené společenské činnosti je odhaleno, jak se u lidí čas od času proje‑
vují značné změny v postoji, stanovisku, v hlase, slovníku a dalších aspektech chování. Tyto 
změny jsou často doprovázeny posunem pocitů. Soustava určitých modelů chování u daného 
jedince odpovídá určitému stavu mysli, zatímco jiná soustava modelů má vztah k odlišnému 
psychickému postoji, jenž bývá často v rozporu s tím prvním. Na základě těchto změn a roz‑
dílů vznikla myšlenka na stavy ego. Odborně lze takový stav ego fenomenologicky popsat 
jako pevně skloubený systém pocitů a operačně jako soustavu pevně skloubených modelů 
chování (Berne, 1992). Toto Berne (1992) dále rozvíjí v myšlence, že každý jedinec má zřejmě 
omezený repertoár takových stavů ego, které nejsou rolemi ve hře, ale jsou psychologickou 
skutečností. Jedná se o tři kategorie: 1. Stav ego, který je odrazem stavů ego rodičovských 
osobností, 2. Stav ego, který nezávisle usiluje o objektivní hodnocení skutečnosti a 3. Stav ego, 
který představuje pozůstatky minulosti, stále aktivní já, jež bylo zafixováno v raném dětství.
Berne (1961) původně zdůrazňoval souvislosti mezi různými behaviorálními projevy svých 
pacientů a jejich základy ve funkcích mozku. V souvislosti s tímto původně somatickým 
chápáním popsal tři psychické orgány – exteropsýché, neopsýché a archeopsýché – jejichž 
projevy viděl v celcích, které nazval egostavy, přičemž každému psychickému orgánu přidělil 
jeden egostav (exteropsýché Rodič, neopsýché Dospělý, archeopsýché Dítě).

Ro

Do

Dí

egostav Rodič

egostav Dospělý

egostav Dítě

Obrázek 1: Základní diagram tří egostavů
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Výše popsané náhlé změny můžeme pozorovat u kohokoli a jejich soustavné pozorování 
podpořilo domněnku, že tyto tři stavy existují ve všech lidech (Harris, 1997).
Hennig a Pelz (2008) uvádějí, že jedna a ta samá osoba se vnímá různými způsoby proží‑
vání, které ovlivňují myšlení, cítění a k nim se vztahující chování. Egostavy jsou jednotky 
prožívání, obsahují myšlení, cítění a chování, které dohromady tvoří ucelený tvar. Prožívání 
je organizováno do těchto jednotek. Tyto jednotky jsou uchovány v paměti, a jsou tak důle‑
žitými faktory ve vývoji osobnostní identity. Představa o tom, co je zde a nyní, vzpomínka 
na dřívější zážitky a části integrované zvenku vytvářejí osobnost.
Berne (1961) dále popisuje egostavy jako části já. Dospělý egostav považuje za část, která je 
orientována na aktuální realitu. Dále pozoroval další oblasti osobnosti: dětský egostav chápal 
jako rezervoár zkušeností a postojů a rodičovský egostav jako to, co bylo přejato od druhých, 
zejména vlastních rodičů. Tyto stavy bytí nejsou rolemi, ale psychologickou skutečností. Mo‑
mentální stav je vyvolán zpětným přehráním dat minulých událostí, které zahrnují skutečné 
lidi, skutečný čas, skutečná místa, skutečná rozhodnutí a skutečné pocity (Harris, 1997).
Stewart a Joines (1987) zdůrazňují, že egostavy Rodič, Dospělý a Dítě bývají často mylně po‑
kládány za zjednodušení základních složek osobnosti, jak je definoval Freud. Dále uvádějí, 
že egostavy v sobě jisté vlivy Freudova pojetí nesou, nicméně se jedná o zcela odlišné pojetí 
popisu osobnosti.
Harris (1997) charakterizuje jednotlivé egostavy následovně: Rodič představuje obrovskou 
sbírku v mozku zaznamenaných, nezpochybnitelných a vložených vnějších událostí vníma‑
ných člověkem v jeho raném dětství, které přibližně určil jako prvních pět let života. Data 
v Rodiči byla vnímána a nahrávána přímo – bez úprav. Nejvýznamnější nahrávky poskytly 
vlastní rodiče nebo jejich zástupci prostřednictvím příkladů chování a výroků. V Rodiči 
jsou nahrány všechny domněnky, pravidla a zákony, které dítě slyšelo od rodičů a vidělo 
v jejich životě.
Zatímco se nahrávají vnější události jako soubor dat, kterým říkáme Rodič, ve stejnou dobu 
vzniká i jiná nahrávka. Jedná se o vnitřní události – reakce človíčka na to, co vidí a slyší. 
Jako Dítě definujeme právě data zahrnující „co člověk viděl, slyšel, cítil a chápal“. Asi ve věku 
deseti měsíců se dítěti přihodí pozoruhodná věc – začíná zažívat moc pohybu, může ma‑
nipulovat předměty a vědomě se pohybovat, osvobozuje se z vězení imobility. Dítě zjišťuje, 
že je schopno provést něco vědomě podle své původní myšlenky. Taková sebeaktualizace je 
počátkem Dospělého. Informace v Dospělém se shromažďují jako výsledek schopnosti dítěte 
samozjišťovat, jaký je v životě rozdíl mezi „naučenou představou“ o životě v Rodiči a „poci‑
tovou představou“ o životě v Dítěti. Dospělý představuje počítač, který dochází k rozhodnutí 
po zpracování informací ze tří zdrojů: Rodiče, Dítěte a dat, která Dospělý sebral a nadále sbírá.

3.1.1. Modely a základy egostavů

Při práci s egostavy používáme dva základní modely, které u různých autorů nabývají různých 
podob. Vycházíme‑li ze Stewarta a Joinese (1987), jedná se o model funkční, který se zabývá 
procesy a pracuje s otázkou „Jak?“ (Hennig a Pelz (2008) označují tento model jako sociální, 
neboť se používá k sociální diagnóze egostavu), a model strukturální, zabývající se obsahem 
a pracující s otázkou „Co?“. Rozšířeným strukturálním modelem je poté strukturální model 
druhého řádu, který Hennig a Pelz (2008) označují jako model historický.



17

Funkční model
Následující podkapitola je zpracována na základě publikace TA Today (Stewart, Joines, 1987).

negativní forma Kritického Rodiče
− KrRo

negativní forma Pečujícího Rodiče
− PeRo

pozitivní forma Kritického Rodiče
+ KrRo

pozitivní forma Pečujícího Rodiče
+ PeRo

Dospělý
Do

pozitivní forma Svobodné Dítě
+ SDí

pozitivní forma Adaptovaného Dítěte
+ ADí

negativní forma Adaptovaného Dítěte
− ADí

negativní forma Svobodného Dítěte
− SDí

Obrázek 2: Funkční model egostavů

Ve funkčním modelu je dětský egostav rozdělen na Dítě Adaptované a Dítě Svobodné. Adap‑
tované Dítě je původcem chování přizpůsobeného pravidlům a požadavkům okolí, které má 
jedinci umožnit bezproblémový kontakt s okolím a chrání před nadměrnými výdeji men‑
tální energie. V takovém případě se jedná o pozitivní Adaptované Dítě (někdy nazývané OK 
Adaptované Dítě). Negativní Adaptované Dítě (not OK Adaptované Dítě) pracuje se stejnými 
pravidly a požadavky okolí tak, jak je jedinec zná z dětství, ovšem s negativními dopady 
na jeho aktuální realitu (nezlobí – neprosadí se).
Autoři uvádějí, že někteří dřívější transakční analytici oddělovali v rámci Adaptovaného 
Dítěte speciální část tohoto egostavu, nazvanou Rebelující Dítě (zodpovědné za reakce proti 
pravidlům a požadavkům okolí). V současné době je tento fenomén chápán pouze jako 
specifický typ chování Adaptovaného Dítěte.
Svobodné Dítě se projevuje chováním nezávislým na pravidlech Rodiče. Projevy Svobodného 
Dítěte svou nespoutaností mohou přinášet zlepšení pocitů i fyzický odpočinek. Pokud se toto 
chování objevuje v bezpečných situacích, mluvíme o pozitivním Svobodném Dítěti, nicméně 
pokud se projeví v situacích vyžadujících zodpovědnost a přizpůsobení pravidlům (řízení 
auta) může přivést jedince až do extrémně nebezpečných situací. Poté mluvíme o negativním 
Svobodném Dítěti.
Rodičovský egostav je rozdělen do částí Kritický Rodič a Pečující Rodič. Pozitivní Kritický 
Rodič se vyjadřuje direktivně se zaměřením na ochranu a vedení ke správnému způsobu 
života. Negativní Kritický Rodič se chová podobně, ovšem s důsledkem devalvace příjemce. 
Pozitivní Pečující Rodič pečuje s cílem opravdové pomoci příjemci. Negativní Pečující Rodič 
přistupuje k příjemci s nadřazeností a svou „pomocí“ ho devalvuje.
Egostav Dospělý ve funkčním modelu není rozdělen a je zdrojem odpovědí na situaci tady 
a teď, za využívání zdrojů ostatních dvou egostavů.
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Strukturální model
Tento model se zabývá obsahem jednotlivých egostavů. Dle Henniga a Pelze (2008) je Rodič 
sérií převzatých pocitů, postojů a chování, která má vnitřní soudržnost. Dospělý je na aktu‑
ální realitu orientovaná sada pocitů, postojů a chování a Dítě je dříve prožívaná sada pocitů, 
postojů a chování.
Jednotlivé egostavy se v rámci strukturálního modelu druhého řádu dělí. Mnozí autoři po‑
pisují rozličná dělení. Například Hennig a Pelz (2008) v rámci historických modelů nabízí 
dělení rodičovského egostavu podle zdroje jeho obsahu na části: otec, matka a jiné důležité 
vztahové osoby, a u egostavu Dospělý naznačují možnost dělení nikoli historického, ale ur‑
čeného eticky a pocitově na části Ethos a Pathos.

Přijaté rodičovské postavy, každý se svým
Rodičem, Dospělým a Dítětem. Jejich identita
a počet je individuální.

(Dospělý se nedělí.)

Dospělý v Dítěti („Malý Profesor“)Do1

Ro1

Dí1 Dítě v Dítěti („Somatické Dítě“)

Rodič v Dítěti („Magický Rodič“, „Svinský Rodič“, …)

Do2

Do3 Do3Do3Do3

Dí3

Ro3

Dí3Dí3 Dí3

Ro3Ro3Ro3

Dospělý (Do2)

Dítě (Dí2)

Rodič (Ro2)

Obrázek 3: Strukturální model druhého řádu

V této práci je kladen důraz na dělení dětského egostavu, které je v tomto kontextu prakticky 
nejvyužitelnější. Jednotlivé části dětského egostavu se označují jako Rodič v Dítěti, Dospělý 
v Dítěti a Dítě v Dítěti (Stewart, Joines, 1987). A jednotlivé egostavy v dětské formě získávají 
u různých autorů různé vysvětlující názvy.
Rodič v Dítěti, získal pojmenování „elektroda“ (Berne, 1997), „svinský rodič“ (Steiner, 1982), 
„vnitřní sabotér“ (Schlegel, 2007), „magický rodič“ (Stewart, Joines, 1987) a vyznačuje se 
tím, že obsahuje destruktivní rodičovská poselství. Berne (1997) popisuje, že pojmenování 
„elektroda“ vychází z rychlosti a prudkosti s jakou energetizace této části dětského egostavu 
dokáže zničit pozitivní prožívání aktuální situace (obzvláště jedná‑li se o situace spontánní 
radosti v konfliktu s dávnými poselstvími autorit).
Dospělého v Dítěti Berne (1997) nazývá „profesor“, Schlegel (2007) používá pojmenování 
„malý fiškus“. Všeobecně se ustálilo pojmenování „malý profesor“ (Hennig, Pelz, 2008; 
Woollams, Brown, 1978; Stewart, Joines, 1987). Malý profesor se vyvíjí v útlém dětství jako 
racionální reakce na reálný svět bez dostatečného množství informací a mentálních schop‑
ností (Wollams, Brown, 1978). Dle Stewarta a Joinese (1987) se jedná o soubor strategií, které 
si člověk v dětském věku vytvoří pro řešení problémů.
Koncept Dítě v Dítěti je u různých autorů pojímán velmi odlišně. Berne (1997) pojmenovává 
Dítě v Dítěti „démon“ nebo dokonce „malý fašista“ a považuje tuto část dětského egostavu 
za zdroj agresivity, arogance, krutosti. Malý fašista je v každé lidské bytosti malým mučitelem, 
který pátrá po slabostech svých obětí a vychutnává je. Steiner (1974) ztotožňuje Dítě v Dítěti 
se Svobodným Dítětem. Woollams a Brown (1978) a Stewart a Joines (1987) se shodují při 
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použití pojmu „somatické dítě“. Tato část dětského egostavu obsahuje základní fyziologické 
potřeby (jídlo, teplo, doteky) a také vzpomínky na minulé zkušenosti spojené s jejich napl‑
ňováním (Woollams, Brown, 1978).

3.1.2. Diagnóza egostavů

Berne (1961) popsal čtyři možné způsoby rozeznávání jednotlivých egostavů. Jedná se 
o 1. diagnózu chování, 2. sociální diagnózu, 3. historickou diagnózu a 4. fenomenologickou 
diagnózu. Stewart a Joines (1987) uvádějí, že pro kompletní diagnózu by měly být využity 
všechny čtyři způsoby, v pořadí ve kterém jsou vyjmenovány. Nejdůležitější je pak diagnóza 
chování, zbylé tři se používají pro kontrolu.
Diagnóza vychází z klinické zkušenosti s chováním, gesty, hlasem, slovníkem a dalšími 
charakteristikami (diagnóza chování). Následně se diagnóza potvrzuje způsobem chování 
druhé osoby v reakci na osobu diagnostikovanou (sociální diagnóza). Potvrzení je dále 
upřesňováno zjištěním, která autoritativní postava je pro diagnostikovaného vzorem jeho 
chování (historická diagnóza). Diagnóza je potvrzena, když diagnostikovaný v plné inten‑
zitě znovu prožije historický okamžik či období, v němž přijal obsah egostavu od autority 
(fenomenologická diagnóza) (Berne, 1961). Clarkson (1992) dodává, že se jedná o diagnózu, 
která potvrzuje subjektivní pravdivost dětské zkušenosti diagnostikovaného, ať už jsou či 
nejsou k dispozici historická data. Dle Stewarta a Joinese (1978) Berne použil v tomto přípa‑
dě pojem fenomenologický v jiném významu, než jaká je definice tohoto slova ve slovníku, 
a nikdy nevysvětlil proč.

čtyři diagnostická kritéria egostavů

pozorovatelné chování diagnóza chování

nabídka ke vztahu sociální diagnóza

informace o životní historii historická diagnóza

vnitřní prožívání fenomenologická diagnóza

Tabulka 1: Čtyři diagnostická kritéria egostavů

Hennig a Pelz (2008) také zdůrazňují, že jak v terapii tak v poradenství je užitečné použít 
všechny čtyři diagnostické možnosti pro ověření průběhu terapie nebo poradenství. Ne vždy 
jsou však všechny čtyři diagnostické způsoby dostupné.
Egostavy jsou aktivované psychickou energií. Pro jakoukoli změnu potřebujeme změnu ob‑
sazení egostavu. Obsazení egostavů, a to jak ve vnitřním procesu, tak v aktivitách navenek, 
je závislé na tom, kde je vázána psychická energie (Hennig, Pelz, 2008).
Berne (1961) popsal tři rozdílné energetické formy – vázanou energii, nevázanou energii 
a volnou energii. Vázaná energie je část, která je vlastní každému egostavu. Nevázaná ener‑
gie může přecházet do jiného egostavu a slouží poté k obsazení daného egostavu. Glöckner 
(1992) termín „nevázaná energie“ nahrazuje termínem „uvolněná energie“, který používá 
i Schlegel (2007). Volná a uvolněná energie jsou spolu označovány pojmem „aktivní energie“ 
a osoba se prožívá jako egosyntonní, jestliže jsou v jednom egostavu přítomné všechny tři 
energetické formy. Nacházejí‑li se nevázaná a volná energie v rozdílných egostavech, je to 
prožíváno jako napětí (Hennig, Pelz, 2008).
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Egostavy se manifestují klinicky ve dvou formách, buď jako kompletně energeticky naplněné 
ucelené stavy mysli zažívané jako „reálné já“, nebo jako drobné přídavky k aktivitě aktuál‑
ního „reálného já“, obvykle skryté nebo nevědomé (Berne, 1961).
Hranice egostavu si Berne (1961) představoval jako propustné membrány s různou mírou 
propustnosti, což poté určuje rychlost energetických přesunů.

3.2. Transakce
Berne (1961) definuje transakci jako zjevnou manifestaci sociálního styku, která se běžně 
vyskytuje formou řetězení: od jedné osoby k druhé vychází transakční stimulus a vyvolává 
zpětnou transakční responzi, tato responze druhé osoby se stává opět stimulem pro osobu 
první, atd.

stimulus

responze
stimulus

responze
stimulus

responze
stimulus

responze
stimulus

responze

Obrázek 4: Řetězení transakcí

Hennig a Pelz (2008) dodávají, že transakce je nejmenší komunikační jednotka, a že stimulus 
a responze mohou být také neverbální.
Dle Woollamse a Browna (1978) se jedná o výměnu strokeů mezi dvěma osobami, přičemž 
komunikace se mohou účastnit dva egostavy (tedy u každé komunikující osoby jeden, pak 
se jedná o jednoduchou transakci), případně tři nebo i čtyři egostavy (poté se jedná o kom‑
plexní transakci).
Stewart a Joines (1987) shrnují formální definici transakce jako součet transakčního stimulu 
a transakční responze.
Účelem analýzy transakce je zjistit, která část člověka – Rodič, Dospělý nebo Dítě – je původ‑
cem kterého podnětu a reakce (Harris, 1997). Hennig a Pelz (2008) připomínají, že dalšími 
cíli analýzy transakcí je hledání latentních transakcí (viz dále) a objevování typických komu‑
nikačních vzorců (např. dlouhodobé komplementární komunikace mohou svědčit o riziku 
krácení si dlouhé chvíle, časté blokující zkřížené transakce ukazují na rebelování nebo boj 
o moc, a delší sekvence latentních transakcí svědčí o probíhající psychologické hře).
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Při analýze transakcí se pracuje se třemi základními typy:

Komplementární (paralelní) transakce
V komplementární transakci jsou stimulus a responze paralelní a do komunikace jsou zahr‑
nuty pouze dva egostavy, jeden od každé komunikující osoby. Aby byla transakce označena 
za komplementární, musí splňovat dvě kritéria: 1. responze vychází ze stejného egostavu, 
ke kterému směřoval stimulus a 2. responze je směřována do stejného egostavu, ze kterého 
stimulus vyšel (Woollams, Brown, 1978). Při splnění výše popsaných podmínek mohou 
komplementární transakce probíhat mezi kterýmikoli egostavy (Hennig, Pelz, 2008).
V souvislosti s komplementární transakcí Berne (1966) definoval první komunikační pravidlo: 
dokud probíhají komplementární transakce, může komunikace pokračovat do nekonečna. 
Také dodává, že dobrý vztah takové transakce potřebuje, ale nejsou jeho jedinou podmínkou. 
Pokud se probíhající komplementární transakce stanou nepříjemnými, vztah se tím může 
zhoršit.

Zkřížená transakce
Tuto transakci Berne (1966) považuje za nejběžnější transakci ve společenském, pracovním 
i osobním životě. Jedná se o situaci, kdy responze následuje z jiného egostavu nežli toho, 
který je osloven stimulem, nebo jestliže směřuje k jinému egostavu, než ze kterého stimulus 
vyšel. (Hennig a Pelz, 2008). Dle Woollamse a Browna (1978) je zkřížená transakce taková, 
která nesplňuje kritéria pro transakci komplementární.
V souvislosti se zkříženou transakcí Berne (1966) definoval druhé komunikační pravidlo: 
pokud dojde ke zkřížené transakci, komunikace je přerušena a může dojít ke zhoršení vztahu. 
Woollams a Brown (1978) trefně dodávají, že nastane‑li přerušení komunikace, pravděpodobně 
bude následovat něco jiného. Schlegel (2007) poukazuje na to, že po zkřížené transakci může 
pokračovat rozhovor jen tehdy, když jeden nebo oba účastníci změní svůj egostav, takže další 
transakce probíhají komplementárně, nebo když se změní téma.

Latentní (skrytá, ulteriální) transakce
Berne (1953) popsal v rámci úvah o komunikačním šumu pojem „latentní zprávy“. Jedná se 
o implicitní sdělení, informující o vnitřním stavu nebo záměrech sdělujícího.
Podle Stewarta a Joinese (1987) jsou během latentní transakce sdělovány souběžně dvě zprávy. 
Jedna z nich je otevřená, označovaná jako zpráva na sociální úrovni, druhá je skrytá, označo‑
vaná jako zpráva na psychologické úrovni (což odpovídá Berneho termínu „latentní zpráva“).
Berne (1966) rozlišuje dva typy latentní transakce: angulární, kdy obě zprávy vycházejí 
ze stejného egostavu vysílajícího a jsou směřovány na různé egostavy příjemce (nejčastěji 
bývá používán profesionály, kteří někomu nabízejí nějaký produkt), a dvojitou, kdy zprávy 
vysílajícího vycházejí ze dvou různých egostavů a jsou směřovány ke dvěma různým ego‑
stavům příjemce.
Na základě této duplicity Berne (1966) definoval třetí pravidlo komunikace: chování, které 
následuje po latentní transakci, je formováno psychologickou úrovní, nikoli sociální. Hennig 
a Pelz (2008) dodávají, že nevýhodou této komunikační formy je, že přijímající nemusí bez‑
podmínečně vnímat skryté zprávy (z nedbalosti) nebo naopak může hledat skryté zprávy 
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tam, kde nejsou (fantazie). Zpráva na sociální úrovni je předávána pomocí slov, zatímco 
zpráva na psychologické úrovni je předávána neverbálně (Stewart, Joines, 1987).

Ke třem základním výše popsaným transakcím bývají přidávány ještě některé speciální typy:

Karambolová transakce (caroms)
Woollams a Brown (1978) ji popisují jako transakci, při které vysílající osoba předává zprávu 
na psychologické úrovni jiné osobě, než které adresuje zprávu na sociální úrovni. Vzhledem 
k tomu, že psychologická úroveň je rozhodující, příjemce zprávy na sociální úrovni je vlastně 
jen prostředníkem k předání zprávy třetí osobě.

Šibeniční transakce (gallows)
Tato transakce je definována obsahem. Berne (1997) ji popisuje příklady ukazujícími tzv. „šibe‑
niční smích“, což je výsměšné chování, které vede k devalvaci sebe nebo ostatních. Woollams 
a Brown (1978) uvádějí, že „šibeniční smích“ posiluje scénářová rozhodnutí.

Trefná transakce (Bull‑eye)
Karpman (1971) ji popisuje jako současné oslovení všech tří egostavů příjemce z jednoho 
egostavu vysílajícího. Obvykle bývá oslovení vedeno z egostavu Dospělý. Woollams a Brown 
(1978) dodávají, že tento typ transakce bývá někdy jediným možným k úspěšnému zkříže‑
ní transakce, pokud je druhá osoba pevně usazena v egostavu Rodič nebo Dítě, a je třeba 
oslovit Dospělého. Za dokončenou trefnou transakci poté považují takovou, kdy responze 
vyjde z Dospělého. Tento typ transakce je velmi užitečný v léčbě a řešení problému, neboť je 
zřejmé, že příjemce je brán vážně se všemi svými egostavy.

Tangenciální transakce
Tento pojem zavedla Schiff (1975) pro transakce, ve kterých responze obsahově míjí stimulus.

3.3. Scénář
Erskine (1980) definuje scénář jako životní plán založený na rozhodnutích vytvořených 
v nějaké vývojové fázi, který potlačuje spontaneitu a snižuje flexibilitu při řešení problémů 
a vztahování se k lidem. Tilney (1998) uvádí, že výstupem scénáře je tzv. „výplata“, která 
zpětně potvrzuje časná rozhodnutí formující scénář. Dle Henniga a Pelze (2008) je výplatou 
uměle vyvolaný nepříjemný pocit, potvrzující názory na sebe, na ostatní a na svět.
Do konceptu scénáře spadá koncept „základních životních pozic“, který bude pro jeho prak‑
tičnost v poradenství popsán podrobněji. Berne (1962) popsal čtyři „základní životní pozice“, 
přičemž každá naše hra, scénář či osud je založena na jedné z nich. Tyto pozice se vztahují 
k tomu, jak osoba vnímá a prožívá sama sebe a zároveň jak vnímá ty ostatní (plnohodnotně, 
úplně/neplnohodnotně, neúplně). Schlegel (2007) uvádí, že čtyři základní životní postoje 
představují čtyři různé druhy pocitu vlastní hodnoty. Také uvádí, že většina transakčních 
analytiků předpokládá, že postoj se může měnit v souvislosti s danou situací, zároveň však 
u každého jedince jeden z postojů převažuje v celém jeho životě.
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Koncept „základních životních pozic“ byl rozpracován Thomasem A. Harrisem a podrobně 
popsán v publikaci Já jsem OK, ty jsi OK, jejíž první vydání vyšlo v roce 1967.
Harris (1997) tento koncept nazývá „čtyři základní postoje“ a jejich vývoj popisuje následovně. 
Mezi biologickým početím a biologickým narozením se začíná život v tom nejdokonalejším 
prostředí, jaké si umíme představit, jedná se o tzv. symbiotickou intimnost. Během porodu 
(biologický zrod) je novorozenec vyvržen do naprosto opačného prostředí. Je vystaven cizím 
a děsivým teplotním extrémům, hrubému povrchu, tlaku, hluku, jasu, oddělení a opuštění. 
Novorozenec je náhle odříznutý, oddělený, bez někoho blízkého. Mnoho teorií o porodním 
traumatu se shoduje na předpokladu, že pocity vyvolané touto událostí jsou nahrávány 
a přetrvávají v nějaké formě v mozku jedince. Během chvilky se novorozenec seznamuje se 
svým „zachráncem“, člověkem, který ho zvedne, zabalí do teplých pokrývek, pomáhá mu 
a začíná uklidňující „hlazení“. Jedná se o tzv. „psychologický zrod“, o první potvrzení toho, 
že život tam venku není úplně špatný. Dochází ke smíření a pocitu blízkosti a novorozenec 
začíná mít vůli žít. Hlazení a opakovaný tělesný kontakt je pro něj nezbytný, bez něj by 
zemřel (minimálně psychicky).
Bolestivé střídání přítomnosti a nepřítomnosti podnětů udržuje novorozence v neustálé 
nerovnováze. A protože během prvních dvou let svého života nemá k dispozici nástroje 
pojmového myšlení – slova, zaznamenává alespoň pocity, které vznikají ze vztahů mezi 
ním a ostatními. Kdokoli poskytuje hlazení, je OK. Sám sebe novorozenec neumí s jistotou 
odhadnout, protože jeho OK pocity jsou dočasné a neustále je střídají pocity not OK. Tato 
nejistota nakonec novorozence přesvědčí, že není OK.
Postoj NEJSEM OK – JSI OK je prvním z dočasných postojů založených na zkušenostech 
z prvního roku života. Dle Harrise (1997) se koncem druhého roku nebo někdy během tře‑
tího roku dítě pevně usadí v této pozici nebo se přenese do pozice NEJSEM OK – NEJSI OK 
či JSEM OK – NEJSI OK. Jakmile se dítě rozhodne, setrvává ve zvoleném postoji, který řídí 
všechno, co dítě dělá. Vybraný postoj s ním zůstává po celý život, pokud jej vědomě nezamění 
za čtvrtý postoj JSEM OK – JSI OK. Lidé se nepřesunují sem a tam, rozhodnutí o prvním 
postoji je založeno na existenci či neexistenci hlazení. První tři popsaná rozhodnutí patří 
mezi neverbální, není to vysvětlení, ale závěr.
Ernst (1971) uspořádal jednotlivé pozice do čtverce a vytvořil souřadnicový systém, v němž 
se v každém kvadrantu nachází jeden životní postoj, který je vždy charakterizován klíčo‑
vými slovy. Jednotlivé pozice interpretuje jako způsob, kterým se chováme při interakcích 
s dalšími osobami.

OK mřížka

ty jsi OK

držet se zpátky, očekávat 
řešení od ostatních

být aktivně pozorný, zacházet 
s problémem konstruktivně

já nejsem OK já jsem OK

uvíznout, jednat destruktivně chtít se jiných nebo problémů zbavit

ty nejsi OK

Tabulka 2: OK mřížka
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3.4. Hry
Koncept her patří mezi základní kameny TA a je mu věnováno mnoho odborné literatury, 
nicméně pro potřeby této práce je popsán pouze z hlediska svých základních myšlenek. Berne 
(1992) definuje hru jako souvislý sled druhotných doplňkových transakcí, jež směřují k jasně 
definovanému, předem známému výsledku. Dá se vyjádřit jako obměňující se soustava často 
opakovaných, zdánlivě racionálních transakcí se skrytou motivací. Od ostatních způsobů 
komunikace Berne odlišuje hru dvěma prvky: svými vedlejšími vlastnostmi a výsledkem. 
Každá hra je ve své podstatě nečestná a její výsledek dramatický. V rámci strukturace času 
odlišuje hry od činností (které mají také předem známý výsledek) tím, že výsledek hry se 
na rozdíl od činností obrací proti komunikačnímu partnerovi. Někteří pozdější autoři na‑
mítají, že hry mohou být i pozitivní, vítězné, které jsou v určitém prostředí užitečné, slouží 
k vytváření osobnostní identity, k pocitu sounáležitosti se skupinou a umožňují vzájemný 
a uvolněný styk (Hennig, Pelz, 2008).
Transakční analýza obvykle chápe psychologickou hru jako komunikaci, při které se nehraje 
s odkrytými kartami. Člověk však může hrát hru i sám se sebou, a poté je vhodnější hovořit 
o „předstírání sám sobě“ (Schlegel, 2007).
Woollams a Brown (1978) popisují hru jako situaci, kdy si člověk po určitý časový úsek užívá 
výměnu strokeů, načež se pak náhle ocitne v emočním klimatu tenze, nepřátelství, smutku 
a dalších nepříjemných pocitů. Hraní her je taková komunikace, která probíhá současně 
na více úrovních a výsledky transakcí vedou k zástupným pocitům.
Schiff et al. (1975) tvrdí, že při hře probíhá ode všech zúčastněných devalvace sebe samého 
i ostatních.
Každá osoba vládne sbírkou oblíbených her, které užívá podle vnější (sociální) nebo vnitřní 
(psychické) situace. Často si jsou ve své struktuře varianty her podobné a jsou rozpoznatelné 
typickým výběrem rolí (viz dále) na začátku a na konci hry. Hry mohou být velmi krátké 
a proběhnout v několika málo transakcích, jiné mohou spotřebovat dlouhý čas (i celý život). 
K tomu, aby dlouhé hry pokračovaly, slouží řetězení krátkých her (Hennig, Pelz, 2008).
V češtině se setkáváme se specifickým problémem při používání pojmu „hra“, který se 
v zahraniční literatuře nevyskytuje. Angličtina jasně rozlišuje mezi pojmy „game“ a „play“. 
Výkladový slovník (1990) definuje pojem „game“ mimo jiné jako „a trick or secret plan“ 
a pojem „play“ jako „activity for amusement only“. V anglické literatuře se zásadně použí‑
vá v souvislosti s psychologickými hrami pojem „game“ a i v češtině se tedy definovaného 
významu musíme držet.
Berne (1992) dělí hry podle stupně závažnosti na: hru 1. stupně, která je pro okolí společensky 
přijatelná; hru 2. stupně, která sice nepůsobí trvalou, nenapravitelnou škodu, hráči jí však 
holdují raději v ústraní, mimo dosah veřejnosti; a hru 3. stupně, která se hraje na výdrž, 
a končí buď na chirurgii, v soudní síni nebo v márnici.
Berne se během svého života ke konceptu her opakovaně vracel a často jej pozměňoval. 
V závěrečné variantě tohoto konceptu, která je popsaná v publikaci What Do You Say After 
You Say Hello? (vyšla po Berneho smrti v roce 1972), Berne (1997) uvádí, že hra je cokoli, co 
obsahuje vzorec G. Vzorcem G označuje tento specifický sled transakcí:
háček + očko = odpověď → změna → překvapení → výplata
Con + Gimmik = Response → Switch → Crossup → Payoff
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Hennig a Pelz (2008) popisují „háček“ jako transakci, kterou se jeden snaží vmanipulovat 
druhého do určitého herního vzorce. „Očko“ je odpovídajícím „bolavým“ místem, kterým 
se druhý zachytí‚ „skočí na návnadu“ a odpoví – tím hra začíná. Háček a očko jsou sociální 
a psychologická poselství, která do sebe paralelně zapadají. „Odpověď“ nemusí být jednou 
transakcí, může se jednat o několik transakcí i o záležitost dlouhodobé komunikace. Hra 
se pak blíží ke svému konci změnou egostavu, a to ze strany kteréhokoliv komunikujícího. 
Na sociální úroveň se dostává egostav, který dosud byl odpovědný za komunikaci na úrovni 
psychologické. Woollams a Brown (1978) popisují situaci jako „zjevení tajných poselství“. 
Následuje „překvapení“ především na straně toho, kdo chtěl ve hře ještě pokračovat. „Vý‑
platou“ je poté nepříjemný pocit, podporující další hry a životní scénář.
Karpman (1968) studoval pohádky a nalezl tři role, které jsou nezbytné k vytváření emočních 
zvratů, tedy dramatu, jinak řečeno hry. Tyto role, s ohledem na jejich obsah, nazval Proná‑
sledovatel (Persecutor), Zachránce (Rescuer) a Oběť (Victim). Tyto tři role považuje nezbytné 
pro analytické zobrazení emočních zvratů. Zobrazením jejich vztahů vytvořil diagram, tzv. 
dramatický trojúhelník.

Pronásledovatel

Oběť

Zachránce

Obrázek 5: Karpmanův dramatický trojúhelník

Stewart a Joines (1987) zdůrazňují neautentičnost těchto rolí, protože vznikají jako reakce 
na minulost a nikoli na situaci „tady a teď“. Chápou tyto role jako způsob používání starých 
scénářových strategií, které vznikly v dětství nebo byly přijaty od autorit. Také uvádějí, že 
ve všech rolích dramatického trojúhelníku se hraje o devalvaci (discounting). Pronásledo‑
vatel a Zachránce devalvují ostatní (extrémní pronásledovatel je schopen devalvovat i právo 
na život a fyzické zdraví) a Oběť devalvuje sama sebe.
Hennig a Pelz (2008) upozorňují, že role dramatického trojúhelníku jsou sociální, tedy vnějš‑
kově rozpoznatelné. Dodávají, že majitel současné role zkouší najít odpovídajícího spoluhráče 
nebo vnutit ostatním osobám komplementární role, aby se hra mohla hrát.
Pronásledovatel ostatní podceňuje a vnímá je jako not OK (Stewart, Joines, 1987). Vyčítá, ob‑
viňuje, kritizuje a ponižuje ostatní gesty i slovy (Schlegel, 2007). Vlivem jeho chování ostatní 
trpí (Hennig, Pelz, 2008). Aby zahájil hru, vyhledává spoluhráče pro roli Oběti (Woollams, 
Brown, 1978).
Zachránce rovněž vnímá ostatní jako not OK, ale nabízí jim pomoc z nadřazené pozice 
(Stewart, Joines, 1987). Schlegel (2007) uvádí, že člověk, uvězněný v této roli, k interakci 
s druhými lidmi potřebuje někoho, komu by mohl pomáhat. Přebírá za ostatní schopnost 
myslet a řešit problémy, dělá pro ostatní více než jim sděluje a často dělá věci, které ani 
dělat nechce (Hennig, Pelz, 2008). Zachránce často hru začíná a eventuálně nemá problém 
přepínat do rolí Pronásledovatele nebo Oběti. Nedává vědomě najevo, že on nebo ostatní by 
mohli být not OK. Spíše své chování a transakce formuluje potřebou zůstat OK a snaží se 
vyhnout situaci, kdy by mu ostatní k pocitu OK mohli pomoci. Zachránce hru začíná tím, že 
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v rámci vnitřního dialogu jeho Rodič jeho Dítěti vysílá zprávu „Jsi OK pouze, když pomáháš 
ostatním“ a jeho Adaptované Dítě přitaká (Woollams, Brown, 1978).
Oběť sama sebe považuje za not OK. Někdy Oběť hledá Pronásledovatele, aby jí tento životní 
postoj potvrdil, jindy je sama vyhledávána Zachráncem, který jí nabízí pomoc způsobem, 
který tento životní postoj také potvrzuje (Stewart, Joines, 1987). Člověk, který zastává roli 
Oběti, se projevuje jako závislý, bezmocný, dětinský, neznalý, zakřiknutý a podobně. Více 
než Pronásledovatel či Zachránce se tato role odráží v celkovém projevu a mimice. Role Oběti 
dává hráči velkou moc, neboť už svým zjevem provokuje ostatní k přijetí role Zachránce nebo 
Pronásledovatele (Schlegel, 2007). Woollams a Brown (1978) považují roli Oběti za nejběžnější 
výplatu ve hrách. Lidé často zaujímají předchozí dvě pozice ve snaze vyhnout se roli Oběti, 
nebo při potřebě užít si dynamiku komunikace, než přijmou roli Oběti. Základním pocitem 
Oběti je „Jsem not OK.“ Oběť, která hledá Zachránce, je v pozici not OK–OK. Pokud hledá 
Pronásledovatele bývá spíše v pozici not OK – not OK. Očekávání Oběti je často takové, že 
dosáhne pozice OK, pokud prokáže, že ostatní jsou not OK, protože jí ubližují.
Jedním z důležitých způsobů analýzy her je symbiotický diagram. Symbiózu definovala Schiff 
a její spolupracovníci (1971) jako stav, kdy se dvě nebo více osob chová, jakoby dohromady 
tvořili jednu osobu. V takovém vztahu zúčastněné osoby nepoužívají všechny své egostavy, 
ale komplementárně se doplňují. A dohromady jsou tedy aktivní pouze tři egostavy (Schiff, 
1975). Hennig a Pelz (2008) uvádí, že se tato forma vztahu může týkat veškerého času nebo 
jeho částí. A zmiňují se, že osoba vstupuje do symbiózy tak, že části sebe odpojí a části 
druhého devalvuje.

Ro

Do

Dí

osoba 1

Ro

Do

Dí

osoba 2

Obrázek 6: Symbiotický diagram

3.5. Základní potřeby
Berne (1961) popisuje tři skupiny základních potřeb, které nazývá hlady. Jedná se o: hlad po sti‑
mulech (stimulus‑hunger), který se týká především potřeby fyzické blízkosti, hlad po uznání 
(recognition/social‑hunger), který spojuje s pozicí mezi ostatními lidmi a hlad po struktuře 
(structure‑hunger), který spojuje především s trávením času, který má jedinec k dispozici.
V knize Sex in Human Loving (1976) Berne rozšiřuje seznam hladů o hlad po lidském kon‑
taktu, který je sycen pohledem, zvukem a dotekem, hlad po sexualitě, který spojuje s potře‑
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bou pronikat a být pronikán a o další hlady, kterými se snaží konkretizovat a rozvíjet již 
zmíněné hlady.

Potřeba stimulace
Hennig a Pelz (2008) popisují potřebu stimulace (u Berneho „hlad po stimulech“) jako 
potřebu povzbuzujícího a vzrušujícího dráždění smyslů a zdůrazňují, že je nutné potřebu 
stimulace odlišit od potřeby uznání. Neuspokojená potřeba stimulace bývá totiž často u kli‑
entů příčinou hledání náhradního uspokojení (např. pomocí návykových psychotropních 
látek). Za specifickou formu stimulace považují transakční analytici tzv. stroke (Steiner, 1990). 
Hennig a Pelz (2008) dále uvádějí základní druhy stimulace: doteky, sluch, zrak, vůně a chutě. 
Schlegel (2007) uvádí, že u člověka izolovaného od smyslových vjemů, tedy s extrémně ne‑
naplněnou potřebou po stimulaci, se zpravidla začnou po dvou dnech vyskytovat chorobné 
jevy, například ve formě halucinací. Z toho lze vyvodit, že potřeba po stimulaci je opravdu 
jednou ze základních lidských potřeb.

Potřeba uznání
Potřeba uznání je už Bernem (1961) přiřazována k potřebě stimulů, jako její zvláštní typ. 
Stejně tak je tedy naplňována stimuly, ovšem v tomto případě pouze v formě sociálního kon‑
taktu (Hennig, Pelz, 2008), tedy strokeů. Tilney (1998) definuje stroke jako základní jednotku 
pozornosti. Může to být jakýkoli společenský signál od člověka k člověku (úsměv, kritika, 
dotek, …), může být verbální nebo neverbální, pozitivní nebo negativní, podmíněný nebo 
nepodmíněný. Stewart a Joines (1987) upozorňují, že strokey jsou základní výměnnou jed‑
notkou při každé transakci. Harris a Harris (1986) připomínají, že ne každý potřebuje stejné 
množství strokeů s tím, že intenzita naší potřeby strokeů se shoduje s takovou intenzitou, 
na kterou jsme si zvykli v dětství. Hennig a Pelz (2008) sumarizují, že pozitivní pozornost 
se dělí na bezpodmínečnou (např. srdečné objetí) a podmínečnou (např. „Když si uklízíš 
boty, mám tě ráda.“). Negativní pozornost dělí obdobně, bezpodmínečná („Nenávidím tě.“) 
a podmínečná („Nemám rád, když kouříš.“).

Potřeba struktury
Struktury, které se opakují, poskytují jistotu. Každý by chtěl mít představu o tom, jak prožije 
svůj čas (vztahuje se to na obsah i emoční výměnu) (Hennig, Pelz, 2008). Strukturováním 
času se Berne zabýval v různých publikacích: v roce 1961 v TA in Psychotherapy v kapitole 8; 
v roce 1963 v The Structure and Dynamics of Organizations and Groups v kapitolách 11 a 12; 
v roce 1964 v Games People Play v druhé části úvodu; v roce 1972 ve What Do You Say Af‑
ter You Say Hello? v kapitole 2 v první části. Berneho myšlenky shrnuli Woollams a Brown 
(1978) v knize Transactional Analysis a uspořádali Bernem navržené strukturované způsoby 
trávení času podle intenzity emočního rizika:

stažení se – rituály – zábava – aktivita – hry – blízkost

emoční riziko

Obrázek 7: Strukturace času podle intenzity emočního rizika
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Stažení se (withdrawal) představuje mentální oddělení od ostatních. Tato struktura je bez‑
pečná, vyžaduje minimum emočních investic. Jisté množství stažení se je zdravé normální 
chování. Každý potřebuje nějaký čas být sám se sebou, uspořádat si myšlenky, reflektovat 
zkušenosti, potřeby a pocity. Nadmíra této struktury ale může přinášet deprivaci, osamělost, 
deprese a v některých případech může vést k autistickému myšlení.
Rituály (rituals) – bezpečná a předvídatelná výměna strokeů mezi lidmi. Při rituálu probíhají 
předem kontraktované (vědomě i nevědomě) transakce. Rituály mohou být na jedné straně 
oficiální (např. církevní rituály), na druhé straně se jedná například o drobné rituály po‑
zdravů mezi lidmi. Během rituálů si účastníci vyměňují strokey, ale v malém množství. Při 
dlouhodobém trávení času stažením se a rituály přichází deprivace a osamělost.
Zábava (pastimes) – mezilidské transakce nesměřující k nějakému konkrétnímu cíli, ale 
k prostému společnému trávení času (popovídání si). Jedná se často o semiritualizovanou 
konverzaci, při které účastníci sdílejí názory, myšlenky a pocity týkající se bezpečných té‑
mat. Tato struktura je určena k výměně strokeů (často ve velkém množství), nikoli k řešení 
problémů. Také slouží k získání informací o myšlenkách a zájmech druhé osoby. Je bez‑
pečnou strukturou trávení času ve vztahu, kde by jiné struktury byly riskantní. Vhodným 
(nevhodným) výběrem tématu lze v této struktuře udržovat not OK pocity a podporovat 
scénářová rozhodnutí.
Aktivita (activity) – jedná se o strukturu řízenou externími zdroji, jako jsou úkoly, nápady, 
záměry. V praxi se jedná především o práci, koníčky a domácí činnosti. Aktivity přinášejí 
strokey mnoha způsoby (například vydařené činnosti přinášejí pochvalu, špatně vykonaná 
práce naopak pokárání, tedy negativní strokey). Aktivity také vytvářejí prostředí, kde mohou 
vzniknout jiné struktury trávení času (například rituály, hry, intimita na pracovišti). Přemíra 
této struktury přináší workoholismus, často u osob, které se vyhýbají vlastním pocitům nebo 
se nechtějí přiblížit k ostatním lidem.
Psychologické hry (rackets and games) – tato struktura se dotýká nejzákladnějších částí 
osobnosti a produkuje obrovské množství intenzivních strokeů. Podrobněji je koncept her 
popsán v kapitole 3.4. Hry. Pojem rackets označuje vnitřní proces nebo sérii komplementárních 
transakcí, která bývá užívána k „ospravedlnění“ not OK pozice v rámci životních postojů.
Intimita (intimacy) – nejriskantnější způsob strukturování času s potencí největšího příno‑
su. Intimita zahrnuje sdílení pocitů, myšlenek a zkušeností ve vztahu plném otevřenosti, 
upřímnosti a důvěry. Je to přímá a spontánní výměna strokeů tady a teď bez vedlejších 
motivů a zneužívání. Intimita je bezpečnou strukturou pro projevování Svobodného Dítěte. 
Zkušenost s touto strukturou může být fyzická nebo emoční, příjemná nebo nepříjemná, 
reálná nebo virtuální. Během trávení času v této struktuře probíhá největší přínos strokeů. 
Intimita jako struktura bývá často odmítána, protože je vnímána jako vysoce riskantní 
a nepředpověditelná. Bývá tedy vyhledávána spíše osobami v životní pozici OK–OK.
Životní scénář determinuje používání jednotlivých struktur trávení času. Například osoba, 
která se vyhýbá blízkosti, stráví většinu času ve „stažení se“ a v „rituálech“, případně si občas 
potvrdí „správnost“ svého scénáře ve „hrách“.



29

Hennig a Pelz (2008) uvádějí, že nedochází‑li k saturaci potřeb, hledá se náhradní uspokoje‑
ní. Duševní potřeba bude například nahrazena jinou tak, že naplnění potřeby lásky nahradí 
stimulace, nebo se duševní potřeba bude uspokojovat přes jinou tělesnou potřebu. Nedostatek 
může být zdánlivě uspokojován nadbytkem (ve formě závislosti). Uspokojení se bude hledat 
v jiné oblasti. Podobně jako u vyděračských pocitů (rackets), může i zde jít o více „vrstev“, 
které jsou přes sebe. Tyto procesy lze rozpoznat právě tím, že příslušná potřeba nebude stále 
uspokojena (tendence zvyšovat nebo nucení opakovat). I když uspokojení náhradních potřeb 
ke skutečnému uspokojení potřeb nevede, dochází často k opakovaným pokusům vždy tou 
samou neefektivní cestou.



30

4. Komunikace
Komunikace bývá charakterizována jako interakce prostřednictvím symbolů (Kunczik, 
1994), sdělování významů mezi lidmi (Výrost, Slaměník, 1997), sdělování informací jak mezi 
lidmi, případně zvířaty, tak v systémech jiného druhu (Matoušek, 2003), zprostředkování 
zprávy „vysílačem“ „přijímači“ (Mucchialli, 1974), případně jako „oznámení a přijetí výro‑
ků prostřednictvím řeči, stejně jako prostřednictvím neřečových forem výrazu a chování“ 
(Mandel, 1971). Při uvažování o přijímačích neberou autoři v úvahu pouze „objektivní“ 
pozorovatelné formy chování, ale i emoce, myšlenky či představy. Watzlawick et al. (1969) 
chápou komunikaci jako každé chování v přítomnosti jiných lidí, např. i spaní, při kterém se 
nedá nechovat. Všechny zmíněné charakteristiky se shodují v tom, že komunikace je aktivita, 
pomocí níž se nějaké obsahy dostávají od jednoho subjektu k druhému a tento druhý subjekt 
je aktivně přijímá (důležitost přijímající složky vysloveně zmiňují poslední dvě charakteris‑
tiky, v prvních třech je implicitně obsažena použitím substantiva „interakce“ a praepositia 
„mezi“). Kunczik (1994) dokonce přidává k charakteristice komunikace nutnost jejího průběhu 
mezi dvěma jedinci; nepovažuje za komunikaci intrapersonální sdělování obsahů. Stejně tak 
i autoři kalifornské paloaltské školy Watzlawick, Beavinová a Jackson (1969) charakterizují 
lidskou komunikaci jako médium pozorovatelných manifestací lidských vztahů. Transakční 
analýza v tomto ohledu vnímá pojem komunikace šířeji a chápe jako komunikaci i vnitřní 
dialog mezi egostavy téhož jedince (Tilney, 1998). Příkladem takové specifické komunikace 
je třeba devalvující transakce, což je dialog mezi egostavem Rodič a egostavem Dítě (viz 11.1, 
část 2). I za hranicemi transakční analýzy je popisována vnitřní komunikace. Vybíral (2009) 
se zmiňuje o tom, že ne vždy je komunikace viditelná – v případě vnitřní, intrapsychické 
komunikace dále uvádí, že většinou ji můžeme zaregistrovat a zanalyzovat.

Ro

Do

Dí

Ro

Do

Dí

1
2
3
4
7

vnější dialog

56vnitřní
dialog

osoba 1 osoba 2

Obrázek 8: Diagram vnitřního dialogu

Moscovici (2000) popisuje komunikaci jako sociální proces a sociální instituci. Na další 
rozměr komunikace upozorňuje Tubbs (1991), podle nějž je komunikace proces vytváření 
významu mezi dvěma nebo více lidmi.
Maturana a Varela (1998) definují komunikaci z naprosto odlišného úhlu pohledu – neuro‑
fyziologického a biologického – jako koordinované chování, jež se spouští navzájem mezi 
členy sociální jednotky, přičemž komunikací v tomto smyslu rozumí zvláštní druh chování, 
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propojeného s nervovým systémem, nebo i bez tohoto propojení, v rámci toho, jak organismy 
operují v sociálních systémech. A podobně jako u každého chování, kde lze rozlišovat mezi 
instinktivní nebo naučenou povahou sociálního chování, lze rozlišovat také fylogenetické 
a ontogenetické způsoby komunikace.
Výrost a Slaměník (1997) uvádějí, že předpokladem komunikace je možnost spojení mezi 
účastníky, tedy existence komunikačního vztahu, v němž může vzniknout komunikační 
proces. Ten pak dělí na pět komponent: 1. záměr či přání původce sdělení, 2. smysl sdělení 
pro původce, 3. věcný obsah sdělení, 4. smysl sdělení pro příjemce a 5. efekt sdělení na pří‑
jemce. V komponentách 4 a 5 je velmi srozumitelně vysvětlen obsah aktivity příjemce nutné 
pro vznik komunikace. Vztah mezi komponenty 1 a 2 na jedné straně a 3 na straně druhé je 
v transakční analýze popisován jako vztah mezi psychologickou (komponenty 1 a 2) a soci‑
ální (komponenta 3) úrovní transakcí a jejich rozdílnost (jiné obsahy) je základem vzniku 
komunikačních her (Berne, 1961). V rámci terapie a poradenství je pro správné vedení ko‑
munikace s klientem (pro udržení srozumitelnosti a profesionality vztahu) třeba udržovat 
psychologickou a sociální komunikaci (tedy komponenty 1–3) v jednotě, zvláště tam, kde 
mohou na obou stranách hrát velkou roli zjednodušená, nekompromisní a zevšeobecňu‑
jící (stereotypní) mínění o určité skupině lidí (v adiktologii např. na jedné straně „feťáci“, 
na straně druhé „psychouši“ – psychologové, psychiatři), což může přispívat k riziku selhání 
komunikace (Millerová, 2011).
Výrost a Slaměník (1997) dělí komunikaci na neverbální a verbální. Představují tyto zá‑
kladní druhy neverbální komunikace: gesta, pohyby, prostorové umístění, doteky, výrazy 
tváře, pohledy očí a parajazykové projevy (hlasové projevy na pomezí mezi neverbálními 
prostředky a mluvenou řečí – pauzy, rytmus a modulace řeči a další, včetně poruch řeči jako 
je zadrhávání, nedokončení vět, nekoherentní zvuky a podobně). Vybíral (2009) seznam 
doplňuje o oblečení, zdobnosti, fyzické a jiné aspekty vlastního zjevu. Verbální komunikaci 
pak označují za „komunikaci zprostředkovanou jazykovým znakem a významem na něj 
vázaným“ (Výrost a Slaměník, 1997). Gardiner (1979) při úvahách o verbální komunikaci 
říká, že „význam věty je to, co mluvčí zamýšlí, aby z věty vyrozuměl posluchač“. Transakční 
analýza ovšem počítá s tím, že mluvčí nemusí být ve svém mentálním světě jednotný v tom, 
co chce posluchači sdělit. Jednotlivé egostavy mohou mít různé záměry. Rozklíčování těchto 
záměrů a rozkrytí vlivu různých záměrů na komunikaci (v podobě rozličných typů transak‑
cí) se právě transakční analýza, jako jedna z komunikačních teorií (Čepická, 2012), zabývá.
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5. Terapeutický vztah

5.1. Terapeutický vztah obecně
Terapeutický vztah je specifickým druhem mezilidského vztahu, který se řídí zvláštními 
pravidly. Tato pravidla jsou obvykle silně ovlivněna teoretickým rámcem, ze kterého terapeut 
či poradce vychází.
Meziosobní vztah je tvořen souborem psychických obsahů (postojů, přestav, zkušeností, 
očekávání, potřeb, …), jednotlivých subjektů ve vztahu a dynamikou vztahu (Vavrda in Vy‑
mětal et al., 1997). Sue Fox (2008) popisuje terapeutický vztah jako prostor, v němž se zázemí 
(historie, zkušenosti, přesvědčení, …) terapeuta a zázemí klienta setkávají svými relevant‑
ními částmi (ale neprolínají) skrze specifickou oblast terapie, přičemž hranice (oblast, s níž 
je třeba počítat) setkání terapeuta a klienta jako fyzických osob jsou širší než terapeutický 
vztah a zahrnují celá zázemí obou zúčastněných.

vztah

léčba

terapeut

historické
zázemí,

přesvědčení,
postoje,

atd.

historické
zázemí,

přesvědčení,
postoje,

atd.

hranice fyzického kontaktu

klient

Obrázek 9: Terapeutický vztah podle Sue Fox

Dynamika v rámci terapeutického vztahu se děje prostřednictvím interakcí (Vavrda in 
Vymětal a kol, 1997).
Rogers (1998) zdůrazňuje, že pokud má jedinec ve vztahu dostat možnost využít svých po‑
tencí k sebeporozumění a proměně vlastního sebepojetí, základních postojů a jednání, což 
chápeme jako smysl terapie a v širším smyslu i poradenství (Matoušek, 2003), pak musí být 
ve vztahu naplněny tři základní podmínky: autentičnost, bezpodmínečné pozitivní přijetí 
a empatické porozumění. Konkrétně v oblasti práce se závislými ukázal Valle (1981), že 
dlouhodobé výsledky u alkoholiků jsou podmíněny stupněm terapeutovy empatie a dalších 
interpersonálních dovedností. Timuľák (2006) rozvádí, že empatie nejen přispívá k budování 
kvalitního terapeutického spojenectví a k bezpečí v terapeutickém vztahu, ale také pomáhá 
regulovat problematické emoce klienta, umožňuje korektivní emocionální zkušenost a zpro‑
středkovává zážitek lidského sdílení. K Rogersem formulovaným základním podmínkám 
kvalitního terapeutického vztahu pak přidává také skutečnou snahu být nápomocen (zamě‑
řenost na pomoc, nikoli na studium klienta), otevřenost změně (ochota nechat se klientem 
obohatit) a etickou zaangažovanost ve vztahu s klientem (ochota zkoumat etická dilemata 
v klientově životě) (Timuľák, 2006).
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5.2. Terapeutický vztah v TA
Transakční analýza negeneruje nějaké objevné změny v oblasti terapeutického vztahu, ale 
i s tímto fenoménem pracuje často svou vlastní formou za pomoci svých konceptů a termi‑
nologie. Například Rogersovo bezpodmínečné pozitivní přijetí (Rogers, 1998) se v transakční 
analýze objevuje v rámci základních postojů, kdy je postoji „Já jsem OK, ty jsi OK“ připiso‑
vána vysoká lidská hodnota, transakční analytik se snaží tento postoj zaujímat ve vztazích 
(nejen terapeutických) a snaží se jej zprostředkovat také pacientům a klientům (Schlegel, 
2007). V této podkapitole jsou uvedeny jednotlivé střípky konceptů TA od různých autorů, 
kteří se v nich vyjadřují především k formování a obsahu terapeutického vztahu.
Velkou důležitost klade transakční analýza na první chvíle kontaktu, které utvářejí následný 
vztah. Napper a Newton (2010) připisují Ericu Bernemu tvrzení, že v prvních 3 minutách 
setkání můžeme „vykročit správnou nohou“ tím, že se naladíme na potřeby druhé osoby 
a reagujeme na ně. Upozorňují, že první setkání formuje naše dlouhodobé vnímání druhé 
osoby a jakákoli změna této představy vyžaduje velké množství důkazů o tom, že skutečnost 
je jiná. Widdowson (2010) zdůrazňuje, že úvodní setkání s klientem, při kterém se vytváří 
pracovní aliance, je rozhodující pro výsledky terapie. Clarkson (1992) považuje prvních ně‑
kolik minut terapeutického vztahu za nejdůležitější a nachází v nich „v embryonální formě“ 
všechna důležitá témata, která se následně objeví v měsících či rocích terapie. Tato témata 
se manifestují ve výrazech, v gestech, v pohybech, tónu hlasu a ve výběru slov. Těmto proje‑
vům Clarkson (1992) říká mikroskopická perspektiva léčby. Za makroskopickou perspektivu 
(Clarkson, 1992) pak označuje vytvoření pracovního vztahu, kontraktování a další aspekty 
terapeutického vztahu a procesu.
Podle Coreye (2009) klade TA velký důraz na rovnost vztahu mezi terapeutem a klientem, 
což se projevuje vytvářením kontraktů za účelem vzájemného spojenectví v terapeutickém 
procesu. Terapeut používá své dovednosti a znalosti k udržení čistého a jasného kontextu, 
v němž klient iniciuje obsah kontraktu, a k vytváření klimatu, v němž může klient sám 
objevovat hry vytvářející špatné pocity podporující jeho životní scénář.
Erskine (1995) vyslovuje premisu, že léčení probíhá pomocí terapeutického vztahu, který se 
soustřeďuje na zintenzivňování vnitřního a vnějšího kontaktu. Tento vztah teprve poskytuje 
rámec pro výběr specifických metod práce a slouží terapeutovi jako průvodce v průběžném 
sledování hypotéz, teorií a specifických intervencí.
Tudor (2002) shrnuje přístup TA k léčebnému vztahu do tzv. trojúhelníku léčby, v němž každá 
ze tří součástí má stejnou důležitost. Sestává se z těchto prvků: a) kontrakt (tzn. „Za jakých 
podmínek spolu budeme?“) – oboustranná dohoda zahrnující vzájemný souhlas, reálnou 
pozornost, kompetentnost, legálnost objektu kontraktu a také vhodné začlenění kontraktu 
ohledně zastavení procesu („stop kontrakt“), b) diagnóza (tzn. „Jaký je problém?“) – postavená 
na egostavech, transakcích, hrách a životních scénářích a c) léčebný plán (tzn. „Co budeme 
dělat?“) – zahrnující vytváření pracovní aliance a využívání specifických terapeutických 
metod TA.
Widdowson (2010) vnímá terapeutický vztah jako vysoce potentní vztahovou laboratoř, 
v níž oba účastníci, klient i terapeut, experimentují s různými významy vztahování se je‑
den k druhému a tyto experimenty následně reflektují za užití egostavů, scénářových pozic 
apod. K tomu je třeba vytvořit silnou terapeutickou alianci, jejíž síla může kolísat v závislosti 
na aktuálním stupni klientovy osobní integrace.
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Lister‑Ford (2002) pracuje s poradenským vztahem. Nabízí klientovu vstupní otázku ve znění 
„Může být můj problém vyřešen?“. Aby mohl být navázán vztah mezi klientem a poradcem, 
musí poradce především potkat klienta, tedy vytvořit adekvátní emoční prostředí a atmosféru 
porozumění, zjistit, v čem má klient problém, pomoci klientovi získat poznatky o svém stylu 
práce a o tom, co vlastně může klientovi nabídnout a také zodpovědět klientovy otázky.
Berne (1997) popisuje tři základní lidské hnací síly, neboli hlady: hlad po podnětech, hlad 
po uznání a hlad po struktuře. Pokud má být terapeutický vztah funkční, musí se v nějaké 
formě těmito potřebami, hlady, zabývat. Zájem terapeuta/poradce o klienta, ať už ho nazveme 
v duchu Rogerse bezpodmínečným přijetím nebo s Coreyem rovností vztahu mezi klientem 
a terapeutem, sytí hlad po uznání. Samotná komunikační interakce s terapeutem sytí klientův 
hlad po podnětech a hlad po struktuře je sycen například kontraktem a léčebným plánem 
z Tudorova trojúhelníku léčby. Vrátíme‑li se ještě jednou ke Coreyově rovnosti vztahu mezi 
klientem a terapeutem, je vhodné si také uvědomit, že dobrý a funkční terapeutický vztah 
sytí nejen hlady klienta, ale i hlady terapeuta, který do vztahu vstupuje jako autentický člověk.
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6. Analýza komunikace v Nízkoprahovém 
středisku Drop In o. p. s.

Komunikace s uživateli návykových látek nejen v adiktologických službách přináší specifické 
obtíže. Klient‑uživatel na jednu stranu zůstává často zakořeněn v komunikačních vzorcích, 
o kterých je přesvědčen, že mu fungují, a které komunikaci s ním značně ztěžují, na druhou 
stranu jeho způsoby komunikace jsou ovlivněny nejen osobnostní charakteristikou, aktuálními 
či dlouhodobými cíli a dalšími psychologickými faktory, ale i aktuálním stavem ovlivnění 
organismu psychotropní látkou.
Mezi zdánlivě funkční komunikační vzorce patří především časté porušování hranic ze stra‑
ny klientů, kteří jsou v běžném životě tímto způsobem zvyklí přebírat moc a dosahovat tak 
svých krátkodobých cílů. Udržování hranic tedy patří mezi hlavní cíle pracovníků s touto 
cílovou skupinou, neboť je to jedna z nejúčinnějších metod, jak klienty konfrontovat s re‑
alitou a motivovat k intenzivnějšímu vnímání dlouhodobých cílů (v nichž se již zaběhané 
komunikační vzorce nevyplácejí), oproti krátkodobým cílům.
Pracovníci nízkoprahového střediska svou komunikaci s klienty zakládají především na plném 
respektu k osobním rozhodnutím klientů, neboli, vyjádřeno koncepty transakční analýzy, 
„na předpokladu, že vždy a u každého je změna životního postoje možná, na striktním udr‑
žování vztahu Dospělý – Dospělý (pracovníci se tedy vůči klientům nestaví do rolí kárajících 
ani pečujících „rodičů“) a na životním postoji „já jsem OK – ty jsi OK“ (pracovníci nejednají 
s klienty jako s postiženými, neschopnými, nemravnými apod. a sami se neprezentují jako 
vševědoucí)“ (Titman, Staňková, 2012).
Vzhledem k tomu, že dependentní a kodependentní klienti se velmi často vyznačují masivní 
ztrátou osobních hranic, jak ve smyslu psychickém, tak ve smyslu sociálním i behaviorálním, 
a vzhledem k tomu, že TA jako systém je koncipována se zaměřením na komunikaci ve vzta‑
zích a na vytváření pevných, jasných a zřetelných hranic (kontrakty), využití tohoto systému 
má velký potenciál pro změnu a osobnostní růst klientů, neboť v kontaktu s osobnostně 
pevně ohraničenými terapeuty a kontaktními pracovníky mohou prožívat nové zkušenosti 
komunikace. Corey et al. (2006) uvádí, že klient si osvojované změny potřebuje vyzkoušet, 
pro což potřebuje mít s terapeutem pevný vztah. Pracovník teoreticky i prakticky vzdělaný 
v alespoň základních konceptech TA může i s velmi rizikovými klienty vytvářet pevný 
vztah a stávat se tak pro ně možností k vyzkoušení dopadů pozitivních (ale samozřejmě 
i negativních) osobnostních změn.
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7. Cíle diplomové práce
Cílem diplomové práce je popsat nejtypičtější komunikační vzorce mezi pracovníky a různými 
typy klientů v Nízkoprahovém středisku Drop In o. p. s. pomocí jednotlivých případových 
studií, následně popsanou komunikaci zanalyzovat pomocí metod a konceptů transakční 
analýzy a vyvodit doporučení pro efektivnější komunikaci mezi pracovníky a klienty.
Diplomová práce bude začleněna formou přílohy Operačního manuálu do interních doku‑
mentů Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s. jako vzdělávací dokument, pojednávající 
o specifitě komunikace, jejích úskalích a obtížnostech, ale i o jejím potenciálu a možnostech 
ve výše zmíněném zařízení.
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8. Metodologie výzkumného šetření
V této práci je použito metod a konceptů transakční analýzy k analýze komunikace/komu‑
nikační analýze mezi pracovníkem a klientem Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s. 
pomocí mnohonásobných případových studií.
Miovský (2006) uvádí, že případová studie je základním a nejrozšířenějším typem výzku‑
mu v rámci kvalitativního přístupu a v centru pozornosti tohoto typu výzkumu je případ. 
Hendl (1997) chápe v principu případovou studii jako kvalitativní zkoumání, kterému lze 
ale přiřadit i některé atributy, které pro kvalitativní výzkum typické nejsou.
Yin (1994) definuje případovou studii jako strategii pro provádění výzkumu, který se týká 
empirického zkoumání předem určeného fenoménu a jeho přítomnosti v rámci jeho reálné‑
ho kontextu, obzvlášť pokud hranice mezi fenoménem a celkovým kontextem nejsou zcela 
zřetelné. V této práci je analyzován fenomén komunikace mezi pracovníky Nízkoprahového 
střediska Drop In o. p. s. a jejich cílovou skupinou, uživateli návykových látek nebo jejich 
blízkými. K analýze komunikace jsou využívány metody a koncepty transakční analýzy, 
které jsou popsány v teoretické části. Hendl (1997) také uvádí, že případovou studii můžeme 
použít pro ilustraci jevu, porozumění, exploraci či popis. Tato práce se zaměřuje na popis 
komunikace mezi pracovníky a klienty a snaží se porozumět jejím jednotlivým aspektům.
Břicháček (1981) uvádí, že případovou studii je mj. vhodné použít při analýze a popisu „typic‑
kého“ případu jako zástupce určité skupiny, anebo naopak jako výběr „atypického“ případu. 
Podklady pro jednotlivé případové studie vycházejí ze zkušenosti autorky práce a ostatních 
pracovníků Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s. Jednotlivé popsané případy reprezentují 
určité typy klientů (viz níže), s nimiž pracovníci přicházejí do kontaktu.
1. Rodič hyperprotektivní
2. Rodič racionální, ale neinformovaný
3. Rodič bezbranný
4. Rodič neorientovaný
5. Partner se silnou vazbou
6. Uživatel v poradenství, který nic nechce
7. Uživatel v poradenství, který neví, co chce
8. Uživatel v poradenství, který má zřejmou zakázku
9. Klient v HR agresivní
10. Klient v HR „kamarádský“

Konkrétní obsahy jednotlivých případů byly vytvořeny kompilací mnoha situací z praxe 
tak, aby byly co nejvíce signifikantní pro jednotlivé typy klientů, které jsou popsané výše.
Hendl (1997) uvádí, že výhodou více případů je možnost induktivně rozvíjet a testovat po‑
pisovanou teorii, v tomto případě metody a koncepty transakční analýzy.
Dalším důvodem výběru mnohonásobných případových studií, je ambice této práce stát se 
výukovým materiálem pro zlepšování komunikace s klienty ve zkoumaném zařízení. Jak 
uvádí Miovský (2006), tradice využívání případových studií k výukovým účelům je dlouhá 
prakticky stejně, jako sama existence oborů psychiatrie, pedagogiky a dalších příbuzných 
oborů, v nichž je tento způsob prezentace významným tématem.
Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, transakční analýzu lze považovat za nástroj 
komunikační teorie (Stewart, Joines, 1987; Čepická, 2012) a taktéž ji tedy využít samotnou 
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ke komunikační analýze. Kratochvíl (2006) uvádí, že ve výzkumu procesu psychoterapie (lze 
to však vztáhnout i poradenskému procesu) se stávají proměnnými nejrůznější jevy a vztahy, 
k nimž dochází v průběhu terapie/procesu. Lze se zaměřit na vzájemné vlivy výroků mezi 
klientem a poradcem/terapeutem, ale i na formální charakteristiky interakce (jakým způ‑
sobem interakce probíhá). Nejčastěji se zkoumá obsahová stránka interakce, k čemuž bylo 
vytvořeno několik odlišných systémů (Snyderův, Struppův, Balesův). Transakční analýzu 
lze do jisté míry označit za metodu zkoumající obsah, neboť nejde o analýzu komunikace 
z hlediska deskriptivního, ale o analýzu zaměřující se do značné míry právě na hledisko 
obsahu; zároveň však pojímá i formální charakteristiky.
Za analogickou deskriptivní metodu lze označit metodu zachycování vzorců, „gestaltů“, 
kdy ve zpracovávaných datech vyhledáváme určité opakující se vzorce (případně témata), 
a ty zaznamenáváme. V podstatě jde o vyhledávání určitých obecnějších principů, vzorců 
a struktur, které odpovídají specifickým zaznamenaným jevům vázaným na určitý kontext, 
osobu, atd. Výzkumník při tom postupuje tak, že při získávání nebo analýze dat vytváří určité 
koherentní „příběhy“ o tom, jak daný jev probíhá. Nová a nová data tak postupně vkládá 
do těchto „příběhů“ a konstruuje svojí představu o zkoumaném fenoménu (Miovský, 2006), 
v tomto případě o probíhající komunikaci.

8.1. Popis výzkumného vzorku
Výzkumný vzorek představuje deset jednotlivých kazuistik, prezentovaných formou mno‑
honásobných případových studií.
Jednotlivé typy klientů vybrala autorka na základě své praxe jako nejčastěji se objevující 
a přinášející největší komunikační problémy, a to nejen během poskytování služeb. Analogicky 
lze říci, že se jedná o „prostý záměrný (účelový) výběr“, který dle Miovského (2006) spočívá 
v tom, že bez uplatnění dalších specifických metod či strategií vybíráme mezi potenciálními 
účastníky výzkumu (v tomto případě mezi jednotlivými typy klientů) ty z nich, kteří jsou 
pro účely výzkumu vhodní. V tomto případě byly obecným pojmenováním vytipovány 
skupiny klientů na základě specifických způsobů komunikace. Například „agresivní klient 
v HR službách“ se vyděluje výrazně agresivními projevy v chování. Následně byly vytvořeny 
kazuistiky pomocí kompilace mnoha situací z praxe tak, aby byly co nejvíce signifikantní 
pro jednotlivé typy klientů, zmíněné v předchozí kapitole.
Jednotlivé nekomentované kazuistiky jsou obsaženy v příloze. V písemném záznamu jednot‑
livých případů je téměř výhradně přítomna pouze verbální složka, s občasnými poznámkami 
k neverbální složce v případech, kde neverbální složka je nezbytná k analýze a pochopení 
situace, případně dokonce význam verbální složky mění nebo posouvá.
V textu má každá studie vytvořenou následující strukturu:
1. Krátký úvod popisující obecně konkrétní typ klienta/klientů.
2. Popis typických neverbálních a verbálních projevů.
3. Tabulka, obsahující vlevo jednotlivé sentence každého 

příběhu, vpravo zápis situační analýzy.
4. Komplexnější analýza celého případu.
5. Doporučení pro zkvalitnění komunikace, které se nachází 

v kapitole 12. Výsledky – doporučení ke zlepšení komunikace v rámci 
jednotlivých kazuistik na základě předchozí analýzy.
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8.2. Výhody a nevýhody výzkumného šetření 
formou případových studií

Nevýhody vyplývají ze samotné podstaty definice případových studií, „obzvlášť pokud hranice 
mezi fenoménem a celkovým kontextem nejsou zcela zřetelné…“ (Yin, 1994).
Vzhledem k tomu, že analýzy vycházejí z osobní zkušenosti a interpretací autorky, za ne‑
výhodu využití této formy lze označit určitou míru subjektivity, neboť objektivity v tomto 
případě reálně nelze dosáhnout. Jednotlivé analýzy nelze plně zopakovat jinou osobou, protože 
pokud by konkrétní situace analyzovala jiná osoba, mohla by na základě svých zkušeností 
dojít k částečně odlišným závěrům. Zároveň materiál, na základě kterého byly vytvořeny 
kazuistiky, mohl být zatížen osobní interpretací ostatních pracovníků NS Drop In o. p. s.
Za výhodu lze označit fakt, že tato metoda poskytuje závěry jednoduše využitelné v praxi. 
Vzhledem k plánovanému využívání při vzdělávání pracovníků v Nízkoprahovém středisku 
Drop In o. p. s., přináší pro tento účel srozumitelnost a nabízí pracovníkům možnost dalšího 
rozvíjení úvah na témata v této práci zpracovaná.

8.3. Poznámka k terminologii a gramatice 
v diplomové práci

Transakční analýza dosud nemá v českém prostředí ustálenou terminologii, takže se v pře‑
kladech setkáváme s různými pojmy, označujícími tytéž koncepty či fenomény. V této práci 
byly použity termíny, které jsou nejčastěji používány při odborné komunikaci mezi aktivními 
členy České asociace transakční analýzy (většinou se jedná o poměrně výstižné překlady). 
Výjimkou je označení základní jednotky komunikace, která bývá v češtině označována 
často jako „pohlazení“, což je jeden z možných doslovných překladů pojmu „stroke“ (další‑
mi překlady jsou např. „úder“, „náraz“, případně „mrtvice“). Vzhledem k matoucí konotaci 
českého výrazu zůstává tato práce striktně u anglického originálu, se kterým ale gramaticky 
zachází jako s českým slovem, přičemž se předpokládá anglická výslovnost: stroke – strouk, 
strokey – strouky, strokeů – strouků apod. Do budoucna je úkolem českých transakčních 
analytiků nalézt vhodné a výstižné označení tak, aby byla zachována lidová srozumitelnost 
terminologie (jak bylo úmyslem Erica Berneho). Také dosud nedošlo k ustálení systému 
používání verzálek (velkých písmen) na začátcích slov z pojmového systému TA. Samotná 
TA bývá někdy označována jako transakční analýza, jindy jako Transakční analýza, nebo 
dokonce jako Transakční Analýza. Tato práce se drží používání malých písmen při vypsa‑
ných slovech (transakční analýza) a velkých písmen ve zkratce (TA). Jednotlivé používané 
pojmy a označení konceptů jsou psány s malými písmeny. Výjimkou je již ustálené označení 
egostavů, kde jsou použita velká písmena ve formách Rodič, Dospělý, Dítě, případně Kritický 
Rodič, Adaptované Dítě apod. tak, aby nedošlo k záměně egostavu se společenskou rolí oso‑
by a podobně u označení rolí v Karpmanově dramatickém trojúhelníku (Oběť, Zachránce, 
Pronásledovatel). Malá písmena se i u označení egostavů pak používají tam, kde záměna 
nehrozí: rodičovský egostav, dospělý egostav, dětský egostav.
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9. Zpracování dat
Zapsané kazuistiky byly postupně procházeny a na základě odborných znalostí a zkušeností 
analyzovány pomocí konceptů a metod TA.
Jednotlivé sentence rozepsaných kazuistik byly situačně analyzovány pomocí konceptů TA 
popsaných v teoretické části a vpisovány do tabulky. Následně bylo provedeno širší shrnutí 
celého případu, které obsahuje popis kritických momentů, tedy transakcí, při kterých dochází, 
nebo může dojít, k pozitivnímu nebo negativnímu zvratu průběhu komunikace. Na základě 
komplexní analýzy byly vyvozeny doporučení pro efektivnější komunikaci, které se nacházejí 
v kapitole 12. Výsledky – doporučení ke zlepšení komunikace v rámci jednotlivých kazuistik 
na základě předchozí analýzy.
Práce se zaměřuje zejména na analýzu egostavů a probíhajících transakcí. Diagnostika ego‑
stavů obvykle neprobíhala pomocí využití všech čtyř typů diagnózy egostavů, neboť kontakt 
během poskytování služeb HR ani krátké poradenské kontakty obvykle neumožňují zapojení 
např. historické diagnózy. Nejčastěji byla využívána diagnóza chování, nicméně v případech, 
kdy to bylo možné, bylo využíváno více typů diagnóz.
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10. Etické aspekty případové studie
V rámci psaní diplomové práce a využití formy případové studie byly respektovány veškeré 
etické náležitosti výzkumu ve zdravotních a sociálních vědách.
Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s poskytlo písemný souhlas s poskytnutím podkladů 
pro jednotlivé případové studie, k jejich následným analýzám a prezentaci výsledků a do‑
poručení v rámci této diplomové práce.
Veškerá získaná data a podklady pro případové studie byly transformovány do takové podoby, 
aby byla dodržena ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
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11. Případové studie

11.1. Rodič hyperprotektivní
Svou aktivitou chrání dítě před reálnými dopady jeho asociálního chování; obvykle mívá jasno 
o dalším postupu a chce dostat nástroj k získání kontroly nad dítětem: testy, nucená léčba, 
„aby mu to někdo vysvětlil“, nebo alespoň „schválení“ od odborníka (nesouhlas nepřijímá); 
na intervence příliš nereaguje, případně reaguje agresivně nebo „chápavě“, ale je přesvědčen, 
že pouze on ví, co dítě potřebuje. Obvykle se jedná o matku samoživitelku, nebo o matku 
s manželem, který není otcem uživatele, v zařízení se neobjeví a v rodinném systému nemí‑
vá vážné slovo. Otec uživatele má obvykle novou rodinu, někdy se se zařízením kontaktuje 
a patří často do kategorie Rodič racionální, ale neinformovaný, nicméně na rodinný systém 
matky a uživatele má minimální vliv. Uživatel je ve většině případů syn, s hyperprotektivním 
rodičem užívající dcery se v praxi takřka nesetkáváme.

Typické neverbální projevy
Veškerým chováním vyjadřuje sebejistotu. Ovládá konzultační místnost svými věcmi, pohy‑
by, hlasem. Obvykle je znát, že je to pro danou osobu přirozené jednání s dlouhou tradicí. 
Protože se ale jedná o neobvyklou životní situaci, kdy rodič doma ztrácí kontrolu, je pod 
sebejistou slupkou cítit nejistota, nicméně obtížně rozeznatelná: drobný třes rukou, těkavý 
pohled, „obsedantní“ pohyby (mnutí rukou, uhlazování šatů či vlasů, hraní si s kabelkou, 
mobilem, brýlemi…), nebo vnímavý poradce může mít jen nekonkrétní pocit nepravdivosti 
a napětí.

Typické verbální projevy
Dikce a formulace vět nepřipouštějící nesouhlas. Neadekvátní, někdy v daném kontextu pře‑
kvapivé výrazy (noblesní dáma mluvící spisovně se o svém synovi vyjadřuje jako o „blbečkovi“ 
nebo rodič dospělé dítě pojmenovává zdrobnělým jménem – třicetiletý „Venoušek“). Velmi 
časté používání kritického zobecňování („Mladí si dneska ničeho neváží.“). Zdůrazňování 
svých zásluh („Vykašlala jsem se kvůli němu na sebe.“, „Vždycky jsem mu poskytovala první 
poslední.“). Devalvace dítěte‑uživatele („Je úplně k ničemu.“).

Analýza

1 Cca 40letá atraktivní žena ve značkovém 
oblečení. S poradcem sedí v křeslech 
proti sobě v mírném úhlu. Žena drží 
na klíně sešit cca z poloviny popsaný 
a v ruce má tužku. Na obalu je sešit 
nadepsaný „Venda“. Proběhlo seznámení 
klientky s pravidly poskytování služeb 
(anonymita, čas, …). Žena se dále 
intenzivně dotazuje na drogové testy. 
Poradce dává informace (klientka si vše 
zapisuje do sešitu) a poněkud marně se 
snaží dotazovat na konkrétní situaci. 
Nicméně zjišťuje, že žena má 21letého 
syna Václava, který užívá pervitin.

Klientka má plně aktivovaný egostav 
Rodič na psychologické úrovni. Zdá se, 
že poradce hodlá využít pouze jako zdroj 
informací pro nějaký svůj cíl. Dotazuje 
se na sociální úrovni z Dospělého.
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2 Poradce 
(P):

„Co vlastně s těmi testy chcete dělat?“ Mezi Rodičem a Dítětem poradce probíhá 
vnitřní devalvační transakce v reakci 
na evidentní nadměrné očekávání 
klientky od drogových testů, které se 
v poradenství s rodiči objevuje s ubíjející 
pravidelností. Na psychologické úrovni 
mohl do komunikace proniknout 
náznak poradcovy rozladěnosti, ale 
na sociální úrovni se mu podařilo 
zůstat na úrovni Dospělý–Dospělý.

3 Klientka 
(K):

„Domluvili jsme se s Vendou, že 
ho budu testovat, aby nebral.“

Klientka dává informaci 
na sociální úrovni z Dospělého.

4 P: „Domluvili jste se… tedy 
on s tím souhlasí?“

Poradce tuší, že klientčino vyjádření není 
úplně pravdivé a pouští se do malé hry, 
aby uplatil své bouřící se Dítě. Pokládá 
tedy poněkud sarkastickou otázku.

5 K: Sebejistý úsměv. „Musí.“ Klientka pokračuje na sociální 
úrovni Dospělý (začíná se zdát, že 
Dospělý je kontaminovaný Rodičem, 
nebo oba egostavy jsou zde od sebe 
těžko odlišitelné). Poradcova 
sarkasmu si pravděpodobně 
nevšimla, nebo jej ignoruje.

6 P: „Jak to, musí? Čím jste to podmínili?“ Poradce zaskočený sebevědomou 
odpovědí se upřímně diví. Cítí se 
poněkud dezorientovaný v pocitech.

7 K: „Prostě se bude testovat, jinak 
ho nebudu držet na škole.“

Rodič.

8 P: „Aha. A jemu na té škole záleží?“ Poradce se snaží dostat hovor na pevnější 
půdu. Hledá reálné informace 
o aktuální situaci klientčina syna.

9 K: „Je to prestižní škola. Jedna z nejlepších.“ Tangenciální transakce. Klientka není 
úplně mimo poradcovu otázku, ale 
neodpovídá na ni. Místo o synovi 
mluví o svém pohledu na situaci.

10 P: „A záleží mu na ní?“ Poradcův Dospělý trvá na otázce. 
Zmatek se mírně vytrácí, poradce se 
začíná orientovat v situaci a chápe se své 
možnosti být v komunikaci aktivní.

11 K: Pohoršeně. „No samozřejmě! Co by 
z něj jinak bylo? On je jinak úplně 
k ničemu a dobře to ví! Jenom ta 
škola ho může dostat nahoru!“

Klientčin Dospělý se vytrácí 
ze scény a nastupuje Kritický Rodič. 
Hovor se nevyvíjí podle klientčiny 
představy, což hyperprotektivního 
rodiče obvykle vyvede z míry.

12 P: „Dobře. Domluvili jste se na testech. 
Mluvili jste taky o situaci, kdy se bude 
ochotně testovat, a přesto bude brát?“

Poradce tuší vznik konfliktní hry 
a jeho Dospělý se rozhoduje pro návrat 
k předchozímu tématu. Sám ale 
na základě rozladěnosti svého Dítěte, 
které začíná tvořit koalici s klientčiným 
synem, nabízí hru tím, že klientku chytá 
za slovo. Intelektuální hra o slovíčka.
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13 K: „To je přece nesmysl. Je jasné, 
že nesmí brát. To ví.“

Klientčin Rodičem kontaminovaný 
Dospělý přebírá opět kontrolu nad 
situací. Nechce konflikt. Chce ovládat.

14 P: „A co když mu to nepůjde, 
může být třeba závislý?“

Poradce je nejistý. Dítě je zaskočené, 
že klientka nevzala jeho nabídku 
ke hře. Dospělý se snaží zorientovat.

15 K: Sebejistý úsměv. „To už je zařízené. 
Na to se vás taky chci zeptat. Jestli vám 
to přijde dobré. Domluvila jsem se 
s kamarádem mého současného manžela, 
on je bývalý elitní voják. Venda u něj 
bude celé prázdniny na chatě a bude 
tam mít řád a pořádný dril. Budíček, 
večerka a mezi tím bude cvičit, makat, 
taky střílet, to ho bude bavit, a on už 
mu to ten známý vyžene z hlavy. Co 
myslíte? Zabere to? Určitě, ne?“

Triumf Rodiče. Detailně rozmyšlený 
systém, který dokáže vybudovat 
moc nad synem. Dokonalé podání 
systému navíc přináší plné ovládnutí 
situace v konzultaci. Poradci 
nezbývá, než aby potvrdil hodnotnost 
tohoto způsobu chování.

16 P: Zaskočeně polyká. „Aha, to… 
jasně, no může to zabrat, asi.“

Adaptované Dítě se jediné zmáhá 
na slovo. Poradce je zcela vykolejený.

17 K: „To jsem ráda, že si to 
myslíte.“ Zápis do sešitu.

Klientka dosáhla vítězství ve své hře 
a zápisem do sešitu si dělá „zářez 
na pažbě“. I když v dalším procesu dojde 
ke změně náhledu klientky, tato chvíle 
je významným neúspěchem poradce, 
protože změna náhledu nemusí být trvalá 
(je pro klientku náročná a vymyká se její 
zkušenosti) – vrátí‑li se klientka ze změny 
zpět do plně hyperprotektivního přístupu 
projevovaného kontaminací Dospělého 
Rodičem, a tedy k původnímu plánu 
„výchovného působení“ na syna, má 
v sešitu zápis o souhlasu odborníka.

18 P: „Ale, no, víte, jde o to, čeho 
vlastně chcete dosáhnout.“

Poradce se probírá z „kómatu“ 
a vědomě aktivuje Dospělý egostav. 
Začíná komunikaci vést směrem 
k reálnému pojmenování situace.

19 K: Překvapeně. „No aby nebral, ne?“ Klientka je poradcovým 
zpochybněním svého vítězství 
zaskočená. Něco není jako obvykle.

20 P: „A proč nemá brát?“ Poradce se v Dospělém „prosekává“ 
houštím klientčiných „Rodičovských 
jistot“ k jádru problému.

21 K: Posměšně. „No protože je to špatný, ne?“ Klientka v obraně aktivuje 
Kritického Rodiče.

22 P: „A proč je to špatný?“ Poradce pokračuje v přímé Dospělé 
linii. Mluví na klientčina Dospělého.

23 K: Přidává na hlase. „Co to říkáte? Ten 
pitomec je už teď úplně k ničemu 
a drogy ho úplně zničí!“

Kritický Rodič vnímá, že není 
brán jako partner v dialogu 
a agresí si vynucuje pozornost.
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24 P: „Podruhé říkáte, že váš syn 
je úplně k ničemu. Nejde spíš 
o to, aby byl ‚k něčemu‘?“

Poradce klientčinu Rodiči říká, že 
o něm ví a bere ho vážně, ale zároveň 
dál mluví na Dospělého. Připravuje 
pokus o trefnou transakci.

25 K: „No samozřejmě.“ Zkoumavý pohled. Dospělý se možná dostává do popředí. 
Nebo jen Rodič vyčkává, co se bude dít.

26 P: „Když si představíme, že ten prázdninový 
výcvik bude plně funkční, že zabere, 
že splní svůj účel, k čemu takové 
výcviky jsou, co bude z Václava?“

Poradce dál s Dospělým klientky 
projednává návrh klientčina Rodiče. 
Tím oslovuje oba egostavy a dává 
jim najevo, že je bere vážně.

27 K: „Nechápu.“ Klientka si říká o pomoc v orientaci. 
Forma žádosti napovídá, že se 
možná s obavou ze situace hlásí 
o slovo její Dítě. „Něco je jinak než 
obvykle. Nejsem ohrožená?“

28 P: „Poslušný robot. Nemyslíte?“ Poradce zjevuje pointu. Zatím nebere 
v potaz možnou žádost klientčina 
Dítěte o podporu. Dokončuje 
skládačku pro Dospělého a Rodiče.

29 K: Mlčí, upřeně se dívá na poradce, chvěje se. Aha‑efekt.

30 P: „O to vám nejde, ne? I když 
tak nebude brát.“

Poradce dává najevo, že si klientky váží 
a nepředpokládá, že by svému synovi 
přála něco špatného. Uklidňuje tím 
klientčino Dítě, že se klientka opravdu 
ničím neprovinila. Poradce tak dokončuje 
oslovení všech tří egostavů. V bodech 
24, 26, 28 a 30 tak nacházíme trefnou 
transakci rozloženou do několika kroků.

31 K: Sklopí oči, tiše: „Ne, to ne.“ Dochází k uspořádávání 
nových pohledů na situaci.

32 P: „Přijde mi, že dospělý člověk by se měl 
umět rozhodovat a měl by umět nést 
zodpovědnost za svá rozhodnutí.“

Poradce, poněkud opojený prolomením 
klientčina obranného systému v tomto 
bodě poněkud riskantně pospíchá 
dopředu a jeho Dítě se naparuje. 
Riskuje tím vznik nějaké nové hry.

33 K: Zavírá sešit a uklízí ho do kabelky, 
slzy v očích. Tiše: „Myslíte, 
že to dělám špatně?“

Klientka je naštěstí plně zaujatá změnou 
svého vidění situace a začíná dělat 
v nové pozici první krůčky. Především 
Dospělý odkládá sešit – nástroj moci. 
Klientka tím začíná hledat obsah své 
nové role. Žádá poradce o posouzení.

34 P: „Nevím, jestli špatně.“ Podává kapesníčky. 
„Děláte pro syna hrozně moc. Jenom 
si nejsem jistý, jestli je to to, co chcete. 
Jestli chcete syna, který bude poslušným 
dítětem, nebo syna, který bude mužem 
i s tím, že bude dělat špatná rozhodnutí.“

Poradce posouzení odmítá. Nechce 
se stát kritikem klientky, ale nejvýš 
průvodce na nové cestě, jejíž směr si ale 
musí volit ona. Shrnuje obsah několika 
předchozích transakcí, přičemž používá 
nová vysvětlující pojmenování. Je 
znát aktivizace poradcova Pečujícího 
Rodiče, který se snaží klientce usnadnit 
obtížnou situaci. Na sociální úrovni 
ale poradce zůstává v pozici Dospělý.
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35 K: „To druhé. Samozřejmě. Ale… 
to je přece strašně těžké.“

Klientka z Dospělého bez kontaminace 
vyjadřuje rozhodnutí s vědomím 
obtížnosti jeho naplnění.

36 P: „Je. Strašně. Chcete s tím pomoct?“ Poradcův Dospělý pomocí Pečujícího 
Rodiče dává najevo porozumění.

37 K: „A můžete mi s tím vůbec pomoct?“ Klientka porozumění vnímá a vyjadřuje, 
že situace je pro ni nová a neznámá.

38 P: „Rád se o to pokusím.“ Na sociální i psychologické úrovni 
kooperuje poradcův Dospělý s oběma 
dalšími egostavy: Dospělý dává 
informaci o možné další spolupráci, 
Rodič vkládá výraz zájmu a nabídku 
potřebné péče, Dítě do způsobu 
vyjádření přidává určitou hravost – 
jakési pomrkávání ve významu 
„Uvidíte, že se vám to povede.“

39 Následuje domluva několika 
dalších setkání.

Práce s klientem – hyperprotektivním rodičem bývá velmi energeticky vyčerpávající a klade 
velký nárok na zkušenost, profesní sebevědomí a odbornou orientaci poradce. Hyperprotektivní 
rodič působí dojmem, že má velmi jasno v tom, co hodlá se svým problémem – beroucím 
potomkem – dělat. Proto poradce může zažívat zmatek, co se po něm vlastně chce.
V úvodu konzultace bývá nějaká jasně vymezená zakázka, obvykle se jedná o podání konkrétní 
informace (nejčastěji o testech na drogy), a zdá se, že by ji bývalo stačilo vyřídit telefonicky. 
Poradce je tak stavěn do možnosti odpovědět a konzultaci ukončit, není‑li jasné, co dalšího 
by klient chtěl (na část 3 by poradce mohl zareagovat „aha“ a vzhledem k naplněné zakázce 
konzultaci ukončit). Psychologická (skrytá) úroveň komunikace ale vždy velmi výrazně 
a zřetelně obsahuje zakázku odlišnou od té sociálně (otevřeně) vyjádřené, byť zakázku ne‑
jasnou, na což zkušený a empatický poradce reaguje. Navíc původní zakázka je často podána 
takovým způsobem, že ani poradce nezkušený nebo aktuálně oslabený neodolá pokračování. 
Hyperprotektivní rodič totiž vstupuje do komunikace takřka výhradně z egostavu Kritic‑
ký Rodič a u poradce pak oslovuje Adaptované Dítě, což nikomu v pozici odborníka není 
příjemné. Jedná se totiž o pouhé využití poradce jako nepodstatného informátora, který ví 
něco, co klient neví, ale jinak nemá co nabídnout. Častý pocit v prvních chvílích komunikace 
s hyperprotektivním rodičem odpovídá reakci na urážku.
Forma a průběh konzultace s tímto typem klienta bývá tedy velmi ohrožována možnými 
neprofesionálními reakcemi poradce. Buď dojde k aktivaci jeho Adaptovaného Dítěte (přede‑
vším pokud je nezkušený a má nízké profesní sebevědomí) a poradce pak (často fascinován 
průběhem konzultace a vlastními reakcemi) klientovi vše odsouhlasí (viz část 16), bez ohledu 
na to, že jeho úkolem není nic odsouhlasovat, a bez ohledu na to, že v mnoha případech 
mívají hyperprotektivní rodiče plány řešení svého problému přinejmenším problematické, ale 
často spíše kontraproduktivní a povinností poradce je na to klienta upozornit. Nebo dojde 
u poradce k aktivaci Kritického Rodiče (to hrozí zejména u poradce psychicky unaveného 
a aktuálně frustrovaného a to i tehdy, kdy jde o poradce zkušeného), začne klienta kritizovat 
a devalvovat (např. pomocí šibeničních transakcí – pokud by poradce v části 16 nebo v reakci 
na část 17 v sebeobraně přepnul do Kritického Rodiče, projevila by se šibeniční transakce 
příkladně reakcí „No skvěle, vychováte si dokonalého robota!“, čímž by si poradce uzavřel 
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cestu k smysluplnému oslovení klientky trefnou transakcí), a nastartuje tak konflikt. Roz‑
jede s klientem hru o to, kdo je lepší, kdo se víc vyzná a kdo „tomu víc rozumí“. Konflikt 
může eskalovat až k verbální agresivitě a aktuálně nevyrovnaný poradce se může ocitnout 
zcela mimo oprávněné požadavky etického kodexu. Jinou možností je aktivace poradcova 
Rebelujícího Dítěte (také především u aktuálně frustrovaného poradce), kdy dochází rovněž 
k devalvaci klienta, nikoli však formou kritiky, ale formou výsměchu. Tato reakce nehrozí 
tolik aktuálním konfliktem, ale neprofesionálně „obsloužený“ klient pravděpodobně do kon‑
fliktu půjde spíše následnou oficiální stížností.
Při práci s hyperprotektivním rodičem jde tedy především o střet s jeho Kritickým Rodičem, 
s jeho předsudky, nadměrnými ambicemi na sebe i na užívající dítě. Hyperprotektivní rodič 
obvykle své dítě silně podceňuje, což se může projevovat i vůči jiným osobám v jeho okolí, 
včetně osoby poradce. Poradce je tedy mohutně tlačen k obraně, tedy aktivaci jiných ego‑
stavů než Dospělý. Hyperprotektivní rodič často nabízí velké množství her, které mohou být 
pro poradce lákavé, neboť v nich jde obvykle o měření sil a poradce má přirozeně potřebu 
prokázat, že je ve své roli kvalitní.
Z hlediska probíhajících transakcí je komunikace s klientem, hyperprotektivním rodičem, 
náročná především proto, že pokud si poradce udržuje Dospělého jako svůj komunikační 
kanál (což by jako profesionál měl), jedná se o stálý sled zkřížených transakcí (poradce 
oslovuje jiný klientův egostav, než ze kterého jej oslovuje klient – ten je obvykle v Rodiči, 
poradce oslovuje Dospělého) a komunikace tedy neustále „drhne“ – každá zkřížená transakce 
přerušuje plynulost komunikace a poradce tedy jakoby v každé větě začínal znovu a znovu 
navazovat s klientem vztah – stále znovu oslovuje klientova Dospělého a vyzývá ho tak 
k odezvě. Pokud poradce tento náročný způsob komunikace nevydrží a přepne do paralelní 
komunikace, tedy přizpůsobí se klientovi, přestává poskytovat profesionální službu – viz 
část 16, kde poradce ze zkřížených transakcí (poradce ke klientce: Dospělý–Dospělý, klientka 
k poradci: Rodič–Dítě) ve chvíli „slabosti“ utíká do paralelní transakce (poradce ke klientce: 
Dítě–Rodič) a přistupuje na hru, kterou by mohl pouze potvrdit správnost klientčina chování, 
které je ve skutečnosti destruktivní. V částech 18 a 19 je pak zřetelné, jak poradcovo zkřížení 
z Dospělého přerušilo „slibně“ rozběhlou hru a toto přerušení zastavilo a zmátlo klientku 
do té míry, že jí moc nad situací vypadla z rukou – taková situace má velký poradenský 
a terapeutický potenciál a umožňuje vést klienta k poznání, které před sebou dosud úspěšně 
maskoval (viz části 26 až 33).

11.2. Rodič racionální, ale neinformovaný.
Často přebírá za dítě zodpovědnost a chrání ho před reálnými následky jeho asociálního 
chování, ale tuší, že to není to, co pomáhá (obvykle protože už má opakovaně zkušenost 
neúspěchu), neví ale, co dělat jiného; pokud pojme v poradce důvěru (mívá zkušenosti 
s planými radami), reaguje na intervenci velmi vstřícně, aktivně mění svůj přístup v soula‑
du s vnitřně přijatými informacemi. Často na konzultaci přicházejí oba rodiče, bez ohledu 
na to, zda spolu žijí, či ne.

Typické neverbální projevy
Přirozené chování odpovídající aktuální situaci a osobnosti rodiče.
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Typické verbální projevy
Verbální projev je v souladu s neverbálním. Doptává se, dává a vyžaduje adekvátní argumenty 
a vysvětlení. Zpočátku může vyjadřovat nedůvěru vůči poradci, ale také ochotu názor změnit.

Analýza

1 Muž (cca 50 let), žena (cca 40 let) 
a poradce sedí v konzultační místnosti. 
Proběhlo seznámení klientů s pravidly 
poskytování služeb (anonymita, čas, …).

2 Poradce 
(P):

„Co pro vás můžu udělat?“

3 Klientka 
(Kž):

„Přišli jsme kvůli synovi. Začal brát 
pervitin. Tady…“ ukazuje na muže 
„s bývalým manželem jsme se 
domluvili, že se zajdeme poradit, 
protože nevíme, jak postupovat.“

Plně dospělý popis situace. Zaměřený 
racionálně, bez výzev ke hrám.

4 Klient 
(Km):

„Syn žije s matkou, já se s ním občas 
vidím. Mám partnerku a malé dítě, ale 
snažím se tady Jiřině s klukem pomáhat. 
A on už to vážně přehání, tak jsme tady.“

Také komunikace z Dospělého. 
Reálný popis situace.

5 P: „Máte nějakou představu, co 
byste si odtud chtěli odnést?“

Poradce z Dospělého vyzývá 
k uspořádání situace „tady a teď“, 
tedy k vytvoření kontraktu.

6 Kž: „No nějakou radu, co dál, co 
s ním máme udělat.“

Klientka je bezradná. Vyjadřuje 
to z Dospělého, který verbalizuje 
úzkost Dítěte a strach Rodiče.

7 Km: „Jiřina Vojtu testuje, já nevím, jestli 
je to k něčemu dobrý, co myslíte?“

Tenký led. Klient‑otec by mohl 
sklouznout ke kritice matky, ale daří 
se mu zůstat v racionalitě popisu své 
nejistoty se správností postupu matky.

8 P: „Aha, tak mohli byste mi nejdřív 
říct, co se děje a co už děláte a jak to 
funguje? Pak bychom společně hledali 
nějaké alternativní možnosti, a já vám 
nějaké ty rady zkusím dát, ano?“

Téma nadměrného očekávání 
od drogových testů se v poradenství 
opakuje s ubíjející pravidelností, proto 
v poradci probíhá vnitřní devalvační 
transakce mezi Rodičem a Dítětem: 
„Proboha, už zase testy!“. Poradce 
ale situaci zvládá a klienty oslovuje 
z Dospělého nabídkou kontraktu, který 
jednak může konzultaci posunout dál 
a navíc i jemu pomůže dostat devalvační 
tendence plně pod kontrolu. 
Nabídka kontraktu.

9 Km: „Tak jo.“ Klient potvrzuje kontrakt.
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10 Kž: „No dobře. Vojtovi bude 19, asi 
před rokem začal kašlat na školu, 
až ho vyhodili, teď je v dílně 
u táty, ale moc tam nechodí.“

Klientka také verbálně potvrzuje 
kontrakt, ale na psychologické úrovni 
je vnímatelná nejistota (možná se týká 
navrhovaného obsahu kontraktu – 
klientčino ohrožené Dítě kontrakt necítí 
jako dostatečně bezpečný, nebo klientčin 
Rodič pochybuje, že takto navržený 
kontrakt naplní jeho očekávání). 
Klientčin Dospělý nejistotu opouští 
pomocí racionálního popisu problému.

11. Km: „Aspoň tejden už nepřišel 
a předtím sporadicky.“

Klientův Dospělý se přidává.

12 Kž: „Začal na mě bejt sprostej, pořád, abych 
mu dala peníze. Kamarádka mi řekla, 
abych mu udělala test. Tak jsem mu ho 
dala, ani neprotestoval. Vyšel pozitivní 
na pervitin a Vojta řek’, že pervitin bere. 
Už prý aspoň dva roky. A že už chtěl 
stejně přestat, tak že toho rovnou nechá. 
Jenže příští test byl zase pozitivní, že prý 
neví, jak se to tam dostalo, no a už jsme 
udělali asi pět testů a všechny pozitivní. 
Nakonec řek’, že brát chce, a že s tím 
nic nenadělám. Táta mu drží místo v té 
dílně, na to ale taky kašle, někde lítá 
po nocích, přes den spí. A minulý týden 
se mi ztratily nějaké šperky po babičce. 
Musel to být on, ale popírá to. Pořád 
mu domlouvám, aby se srovnal, i tady 
bývalý manžel, jako táta, mu domlouvá, 
párkrát se už chytli, div se neseprali, ale 
pořád to nikam nevede. Řekla jsem, že ho 
vyhodím, když nezačne aspoň normálně 
chodit do práce, ale úplně na mě kašle. 
Tak co s ním? Já už fakt nevím.“

Klientka nadále setrvává v Dospělém, 
ze kterého i srozumitelně a realisticky 
popisuje a aktivity svého Rodiče.

13 P (na oba): „Takže když to shrnu, syn bere 
pervitin, nepopírá to, do školy nechodí 
a do práce taky ne. Je to tak?“

Poradce dostal jasný a srozumitelný 
popis situace. Přesto se doptává, což má 
význam především proto, že klienti jsou 
dva. Dává tak otci možnost se vyjádřit, 
pokud by situaci viděl jinak. Kromě 
toho tím poradce reaguje i na zakázku 
svého Dítěte, které vnímá iracionální 
ohrožení – poradce je zvyklý z konzultací 
na nejrůznější hry a manipulace a takto 
přímý a hrami nezatížený popis situace 
vnímá jako podezřelý. Není za tím nějaká 
psychologická hra? (Poradce tak pracuje 
proti svému profesionálnímu předsudku.)

14 Kž: „Přesně.“ Klientka potvrzuje správné porozumění.

15 P (na Kž): „Z čeho žije? Vaříte mu? 
Kupujete mu oblečení?“

Poradce se z Dospělého doptává 
na podrobnosti. Výběr otázek 
pak směřuje ke zprostředkování 
hlubšího pochopení situace.
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16 Kž: „No jasně, on by sám nic neměl.“ Klientka odpovídá na sociální 
úrovni z Dospělého, na psychologické 
úrovni se aktivuje Pečující Rodič.

17 Km: „Já říkal, že v tom je problém, vždyť on 
vlastně všechno má a nic nemusí.“

Na rozdíl od bodu 7 zde již klient 
překračuje hranice a z Kritického Rodiče 
hodnotí matčin přístup (a možná 
i svůj). Vyzývá tak ke hře, která by 
mohla přinést místo komunikace boj.

18 P (na Km): „Může to být problém, ale 
to ještě uvidíme.“

Poradce ošetřuje situaci z Dospělého. 
Vzhledem k tomu, že klient pak delší 
dobu nepromluvil a pravděpodobně 
se cítil „okřiknutý“, na psychologické 
úrovni zřejmě u poradce výrazně 
promluvil Kritický Rodič.

19 P (na Kž): „A vy děláte to, že ho testujete, přičemž 
testy jsou pozitivní, domlouváte 
mu, vyhrožujete vyhazovem, který 
pak stejně neprovedete a práci má 
u táty, kam stejně nechodí.“

Poradce svými slovy opakuje 
slyšené, čímž vytváří klientům 
možnost uvědomovat si 
problematičnost svého jednání.

20 Kž: „Je to tak. A je to pořád stejný. Vůbec 
nic nepomáhá. Asi to děláme blbě, co?“

Klientka dospěle hodnotí nesmyslnost 
dosavadního řešení problému. 
Racionální přístup ale nezabrání Dítěti, 
aby se cítilo ohrožené. Klientka si 
říká o podporu nebo kritiku. Prostě 
o něco, co není výhradně racionální. 
Dítě potřebuje emoční odezvu.

21 P (na Kž): „Děláte to, co je pro rodiče přirozený, 
snažíte se ho chránit. Jenomže jste už 
sami zjistili, že tahle cesta nějak nepřináší 
to, že by se změnil k lepšímu, ne?“

Poradce dává Dítěti na srozuměnou, 
že o jeho úzkosti ví, a že mu nehodlá 
ublížit. Komunikuje ale s Dospělým. 
Dociluje tak uklidnění klientky. Ujišťuje 
ji, že omyl ve výchově neznamená, že 
musí být hloupá nebo méně hodnotná.

22 Kž: „To ne. Ale jak to dělat jinak? 
Já o něj nechci přijít. Vyhodit 
ho. To je přece hrozný.“

Klientka komunikuje velmi zdravě 
ze všech egostavů najednou. Rodič 
vyjadřuje potřebu se o syna postarat, 
Dítě strach z obtížnosti možného 
řešení problému. Dospělý vše 
koriguje do realistické a racionální 
komunikace umožňující postup dál.

23 Konzultace pokračuje dál v podobném 
duchu, výsledkem je domluva, že Kž 
přijde znovu za týden a přinese sepsaná 
pravidla, za nichž je ochotná syna nechat 
nadále bydlet u sebe. Také se pokusí 
sepsat si konkrétní obavy a strachy 
související s případným odchodem syna 
z domova. Km se domluvil s Kž, že ji 
bude ve vymáhání dodržování pravidel 
podporovat a také ji podpoří, pokud 
dojde k situaci odchodu syna z domova.

Časté a praktické zapojování 
Dospělého u obou klientů i poradce 
umožnilo poměrně rychlou dohodu 
o možném dalším postupu.

Klient typu rodič racionální, ale neinformovaný obvykle do komunikace zapojuje všechny 
tři egostavy v souladu s aktuálním stavem. Je pravdivý, nemívá tendence k hraní neplodných 
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her. U tohoto typu klienta obvykle nenacházíme kontaminované nebo vyloučené egostavy. 
Jeho OK pozice bývá OK–OK, jedná se tedy obvykle o vyrovnanou osobnost s vědomím 
reálné hodnoty své i ostatních lidí. Při konzultaci tak jde především o obsah. Poradce může 
tomuto klientovi poskytnout smysluplnou pomoc, pokud on sám je ve svém projevu pravdivý, 
uzavírá jasný kontrakt, dodržuje ho a jeho dodržování vyžaduje i od klienta. Často je kon‑
zultace sledem paralelních transakcí Dospělý–Dospělý (v popsané situaci na sociální úrovni 
ve všech částech s výjimkou části 17), což umožňuje plynulý běh konzultace se zaměřením 
k realistickému a racionálnímu cíli (za pozornost stojí klientova zkřížená transakce v části 
17, která, neošetřena, by měla moc dosavadní racionální komunikaci zastavit a „přehodit 
výhybku“ do nějaké hry – například do vzájemného obviňování, při kterém by klienti uplat‑
ňovali neprojevené negativní pocity ze svého rozpadlého manželství).
Vzhledem k tomu, že komunikace s racionálním rodičem nebývá psychicky náročná a obvykle 
nevyžaduje od poradce nutnost rychlé orientace, co se vlastně „tady a teď“ děje (komunikace 
je plynulá a poradce má tedy dost času souběžně v klidu analyzovat její průběh), poradce 
může mít tendenci hledat „co za tím je“ (tento typ klienta totiž nebývá častý a poradce tedy 
může mít nevědomý předsudek, získaný opakovanými zkušenostmi, že nějaký problém 
v komunikaci „přece být musí“) a může pak hrozit, že on sám zahájí nějakou neplodnou 
nebo pro komunikaci destruktivní hru. Pokud při konzultaci s nějakou hrou přijde klient 
(stává se to obvykle, je‑li přítomen pár a přinese do konzultace některou ze svých partner‑
ských her, viz část 17), bývá při pozornosti poradce lehce odhalitelná a její ukončení klient 
často aktivně přivítá. Pokud je přítomen klientský pár, obvykle rodiče, může hrozit vznik 
více či méně nenápadné koalice poradce s některým z klientů (obvykle s tím komunikačně 
aktivnějším, nebo s tím, který do komunikace vnáší méně her) tím, že se poradce začne 
obracet výhradně na něj a druhého klienta zanedbává. I v případě, že jeden z klientů má 
na dítě‑uživatele explicitně větší vliv (viz část 4 – syn je v péči matky) a má tedy z hlediska 
potenciálního zprostředkovaného nakontaktování uživatele větší smysl se obracet na něj, 
jde při konzultaci především o situaci přítomných klientů a opomíjení druhého klienta (ro‑
diče s menším explicitním vlivem na uživatele) může způsobit nedokonalé ošetření situace 
a podpořit nerovnováhu ve vztahovém systému klientů.

11.3. Rodič bezbranný
Je dítětem manipulovaný, poskytuje mu veškeré služby, ke kterým ho přiměje (někdy včetně 
shánění drog), bývá dítětem týraný (často psychicky, někdy i fyzicky), vykazuje známky 
beznaděje a rezignace, do péče často přichází z důvodu ohrožení další osoby (mladší dítě, 
babička), nebo na popud kamaráda/kamarádky; během intervence má často tendenci svoji 
zodpovědnost převádět na terapeuta, kterého manipuluje podobně, jako je sám dítětem 
manipulován; ze svého pohledu už všechno vyzkoušel a nic nefunguje (možná zázračná 
pilulka?). Často působí dojmem, že se potřebuje „jen vypovídat“, protože se stejně „nic nedá 
dělat“. Obvykle rozvedená osamělá matka, otec většinou nespolupracuje a bývá vůči matce 
neadekvátně kritický. Situace často trvá už dlouho, obvykle roky, a dítě bývá často starší 
dlouholetý uživatel.

Typické neverbální projevy
Často osoba vzhledu staršího, než má reálný věk. Levné oblečení a vybavení, ale je znát snaha 
o eleganci (matka může mít na mírně ošuntělých šatech třeba brož, nebo má ozdobný šátek). 
Při vstupu do zařízení obvykle mlčky vyčkává pokynů („Pojďte dál…“). Postoj bývá shrbený. 
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V pohybech vykazuje ostražitost nebo odevzdanost, ale vždy únavu. Při konzultaci často 
zabírá tělem jakoby co nejméně místa – nohy a lokty u sebe, zavazadlo na klíně. Většinou si 
nesundává svrchní oděv (ani když jde o kabát a v konzultační místnosti je teplo) bez vyzvání.

Typické verbální projevy
Mluva bývá obvykle tichá, výrazně pomalá nebo výrazně rychlá. Klient se během komunikace 
často omlouvá, obvykle především za to, že „obtěžuje“. Má tendenci řetězit „hrůzostrašné“ 
historky ze soužití s uživatelem, ale své utrpení často zlehčuje („Na mě už nezáleží…“) a agre‑
sivního uživatele obhajuje. Někdy „adoruje“ poradce („Vy máte určitě spoustu zkušeností…“), 
ale zároveň zpochybňuje jeho názory a návrhy („Ale já už to mám takhle deset let, já vím, 
že tohle nebude fungovat…“). Mívá tendence přecházet k planému „mudrování“, do kterého 
zve i poradce („Není to hrozné, co ti mladí dneska všechno můžou, no řekněte?“). Převádí 
na poradce zodpovědnost za své činy a jejich neúspěšnost („Jestli myslíte, že ho mám vyhodit, 
tak to zkusím, ale uvidíte, že to k ničemu nebude.“).

Analýza

1 Žena (55 let, ale vypadá mnohem 
starší). Sedí s poradcem v konzultační 
místnosti. Sedí schoulená na kraji křesla. 
Po seznámení s pravidly poskytování 
služeb vypověděla poradci příběh. Má 
30letého syna, uživatele heroinu (drogy 
bere cca od 15 let). Syn nepracuje, byl 
několikrát trestán, doma je střídavě 
velmi milý a velmi agresivní. Vyžaduje 
po matce peníze, jídlo atd., občas 
ji uhodí, je hrubý a sprostý. Pokud 
má syndrom z odnětí, posílá matku 
nakoupit Subutex na černém trhu pod 
pohrůžkou fyzického násilí. Na začátku 
se poradce dotazoval na situaci, pak 
během vyprávění tiše poslouchal.

Popisovaná situace vypadá jako 
hra druhého či třetího řádu mezi 
Rebelujícím Dítětem syna a Pečujícím 
Rodičem matky. Obsah hry napovídá, 
že nejvíce poškozeným je Dítě matky.

2 Klientka 
(K):

„No a minulý týden jsem se po letech 
viděla se sestřenicí, všecko jsem jí to 
takhle povídala a ona mě poslala sem, 
že mi pomůžete. Já nevím, nezlobte 
se, vy jste určitě odborník, ale s tímhle 
už asi nic nenadělám. Jen aby si Jarda 
(syn‑uživatel) neublížil ještě víc. Vždyť 
on už má ruce samé boláky a nohy taky. 
Co bych pro něj mohla udělat, nevíte?“

Klientka v Pečujícím Rodiči žádá 
informace pro lepší péči o syna. Zároveň 
pečuje i o poradce, kterému dává najevo, 
že od něj sice moc neočekává, ale jako 
odborníka ho uznává. Ošetřuje tím 
také své Dítě, které pravděpodobně 
od konzultace očekává zklamání.

3 Poradce 
(P):

„Moc vám děkuju za důvěru, se kterou 
jste mi to všechno vypověděla. Asi to 
nebylo lehké. Ptáte se, co byste mohla 
pro syna udělat. Kdyby tady seděl váš 
syn, nabídl bych mu různé služby, 
které by mu pomohly, pokud by chtěl. 
Ale sedíte tu vy a musím říct, že mám 
dojem, že pro syna děláte skoro víc, než 
je v lidských silách. Jak se vlastně máte?“

Poradce z Dospělého chválí klientčino 
Dítě, že se odvažuje vystavit se riziku 
a pak oslovuje klientčina Dospělého, 
aby se ho tak pokusil aktivovat.
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4 K: „No to víte, jsem unavená, skoro 
pořád. Peníze sháním, jak se dá, 
mám už tři zaměstnání. A stejně je to 
pořád málo. Ale nějak vyžijeme.“

Klientka z Dospělého odpovídá, ale je 
znát kontaminace Pečujícím Rodičem.

5 P: „A nevadí vám, že na vás syn 
vlastně parazituje?“

Poradce se snaží oslovit Dospělého 
tak, aby Pečující Rodič nemohl tolik 
ovlivňovat komunikaci. Drsným 
označením situace se pokouší aktivovat 
v klientce sebepéči. Vůči synovi klientky 
se projevuje poradcův Kritický Rodič.“

6 K: „Hm. No on je ale někdy moc milý. To 
mě vždycky obejme a řekne ‚maminko, 
mě tak mrzí, co ti dělám‘. A já cítím, že 
to opravdu myslí vážně. To se vždycky 
chce polepšit. Léčit se, pracovat, 
aby mi pomohl splácet dluhy.“

Klientka je na podobné útoky 
pravděpodobně zvyklá a přepíná 
z Dospělého plně do Pečujícího 
Rodiče, který ospravedlňuje její 
chování i bagatelizuje chování syna. 
Poradcův pokus nebyl úspěšný.

7 P: „Máte dluhy?“ Poradce se snaží pokračovat 
v drsnější komunikaci z Dospělého. 
Aktivovaný Kritický Rodič 
(klientka ho pravděpodobně irituje 
svou podřízeností) znesnadňuje 
rozpoznat nefunkčnost této cesty.

8 K: „Máme. Hodně. Jarda si 
vždycky někde popučuje.“

Pečující Rodič pokračuje v komunikaci.

9 P: „Takže jsou to jeho dluhy.“ Poradcův aktivovaný Kritický 
Rodič útočí na klientku.

10 K: „To jo. Ale splácíme to, jak se dá.“ Klientka dále podřízeně hraje hru 
„na otloukánka“. Pravděpodobně 
již z Adaptovaného Dítěte.

11 P: „Neměl by své dluhy splácet on?“ Poradce je v Kritickém Rodiči plně 
ponořený do hry. Snaží se vyhrát. 
Násilně vyvolat aha‑efekt. Klientku 
kárá, čímž oslovuje její Dítě.

12 K: Smutné pousmání. „On 
přece nemá z čeho.“

Adaptované Dítě spolupracuje 
s Pečujícím Rodičem, který shovívavě 
a chápavě reaguje na poradce.

13 P: „A není to jeho problém?“ Hra pokračuje.

14 K: „Jsem přece jeho máma.“ I na straně klientky. Zde pravděpodobně 
působí egostav Svinský Rodič (Rodič 
v Dítěti), který je součástí Dítěte 
klientky a hluboko v jejím podvědomí 
udržuje pocit, že kdyby se nechovala 
tak, jak se podle jejího přesvědčení 
máma (rodič) chovat má, musí to 
skončit špatně. Tento pocit určuje 
chování klientky a je velmi obtížně 
překonatelný (v krátkodobé konzultaci 
jeho překonání pravděpodobně není 
možné a může v intervenci poskytovat 
energii pro neplodné hry).
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15 P: „To jste a musí to pro vás být 
těžké. Vidět syna, jak se ničí a jak 
bez mrknutí oka ničí i vás.“

Poradce cítí bezvýchodnost a snaží 
se změnit styl komunikace. Snaží 
se empaticky oslovit klientku 
a vyjádřit jí účast. Nemůže se ale 
zbavit aktivity Kritického Rodiče.

16 K: „Ba ne, jemu je to moc líto.“ Klientka se dál brání shovívavostí. 
Vysvětluje poradci, že se 
mýlí. Pečuje o něj.

17 P: „Ale nesnaží se to změnit.“ Kritický Rodič opět v drobném 
útočném výbuchu.

18 K: Pokrčí rameny. Ubitá klientka už neví, co 
by poradce ještě chtěl.

19 P: „Vy byste to chtěla změnit?“ Poradce se snaží oslovit 
klientčina Dospělého.

20 K: „No jéje. Kdyby Jarda začal 
pracovat, pořídil si rodinu. Chtěla 
bych taky jednou vnoučata.“

Reaguje ale Pečující Rodič, který dostává 
energii vyjádřit své niterné potřeby.

21 P: „Máte prostě normální potřeby, 
jako každá máma dospělého 
dítěte. Jenže Jarda se zdá být spíš 
dítě než dospělý. Nemyslíte?“

Poradce ujišťuje klientčina Pečujícího 
Rodiče, že o něm ví, a že ho bere vážně, 
ale snaží se dál oslovit Dospělého.

22 K: „To jo. Pubertu měl docela dobrou, 
i když už tehdy začínal brát. Ale 
pak se to zhoršilo. To ty drogy. 
On by jinak byl moc hodnej.“

Dospělý nereaguje.

23 P: „Víte, z vašeho povídání na mě padá 
tíha a beznaděj. Cítíte jí taky?“

Poradce vyskakuje z rozjetého vlaku 
a přiznává porážku. Nabízí klientce 
sdílení pocitů „tady a teď“ jako cestu 
k dospělé komunikaci. Oslovuje 
ji konečně plně z Dospělého.

24 K: „No vždyť jsem říkala, že s tím nic 
nenadělám. Nezlobte se, já jsem 
nechtěla zdržovat.“ Zvedá se.

Klientka tím přichází o konverzační 
linii Rodiče. Protože její Dospělý je 
neaktivní, reaguje druhý aktivní stav – 
Dítě. To se ze svého pohledu dočkalo 
své výplaty – zklamání a prohry.

25 P: „Ne, tak jsem to nemyslel. 
Posaďte se, prosím, ještě.“

Poradce z Dospělého oslovuje 
klientku, aby se pokusil odebrat 
jí jistotu opětovné prohry.

26 K: Sedá si, ale postojem těla je na odchodu. V tomto místě lze hledat silnou aktivaci 
Dospělého, který udržel zklamané 
Dítě i Rodiče, který by už radši běžel 
pečovat o syna, na místě. Možná 
klientka pocítila, že prohra, kterou si 
v předchozí komunikaci vybojovala, 
není úplně nutná. Možná pocítila naději 
změny, nebo možná Dospělý využil 
obavy Adaptovaného Dítěte, že by 
sestřenice, která ji do zařízení poslala, 
byla zklamaná, že „z toho nic nebylo“.
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27 P: „Myslel jsem to tak, že to máte opravdu 
hrozně těžké. A když to řeknu úplně 
narovinu, váš syn mě děsně štve, 
že s vámi takhle zachází. Ale taky 
cítím zlost na vás, že si to necháte 
líbit a ještě ho obhajujete. To, co 
jste tu popisovala, je domácí násilí. 
A je to trestný čin. Víte o tom?“

Poradce komunikuje ze všech tří svých 
egostavů. Každým oslovuje adekvátní 
egostav klientky. Rodič Rodiči vyjadřuje 
podporu a pochopení. Dítě Dítěti říká 
otevřeně o pocitech. Dospělý Dospělému 
dává „právnickou“ informaci.

28 K: Tiše: „Přece bych na něj nevolala 
policii. Na vlastní dítě.“

Klientka ze všech tří egostavů odpovídá. 
Dospělý říká, že pochopil, že je klientka 
obětí trestného činu. Rodič mluví 
o strachu, že poškodí objekt své péče. 
Dítě dává neverbálně najevo úzkost.

29 P: „Proč ne? Říkala jste, že už seděl. 
Nic nového by to pro něj nebylo.“

Poradce zdánlivě zlehčuje situaci, ale 
oslovuje Dospělého právě tam, kde 
slyší. Klientka v Dospělém dobře ví, 
co její aktuální situace obnáší. Proto 
také Dospělého obvykle vypíná, aby 
nenarušoval scénář jejího vztahu se 
synem, který je nastavený tak, aby 
nemohl dopadnout dobře pro ni.

30 K: „Jenže… já vím, v tom kriminále 
se vždycky spravil, byl vždycky 
mnohem zdravější, když se vrátil…“

Klientka na oslovení slyší. Dospělý není 
zvyklý komunikovat nahlas, proto 
nesnadno hledá slova. Nekomunikuje 
jen s poradcem, ale možná ještě víc patří 
klientčina úvaha vlastnímu Pečujícímu 
Rodiči. Jakoby jej chtěla přesvědčit.

31 P: „No vidíte. Ale ono jde hlavně o to, že 
tak, jak žije – bere drogy, páchá trestnou 
činnost, napadá vás, žije možná proto, 
že vlastně nemusí vůbec nic měnit. 
Protože vy jste vždycky nablízku, 
postaráte se, zařídíte… Neumožňujete 
mu vlastně být takový jaký je?“

Poradce se snaží klientčinu Dospělému 
pomoci s vyjádřením. Jak je vidět 
v bodě 32, poněkud situaci uspěchal.

32 K: „To on říkal mockrát, že za to můžu já.“ Adaptované Dítě zakrývá Dospělého 
ve spolupráci s Pečujícím Rodičem.

33 P: „Počkejte, to neříkám, zodpovědnost 
za sebe má jen on, ale ptám se, jestli 
vlastně vy nevytváříte svou péčí takové 
prostředí, že ani ve svých třiceti letech 
nemusí být dospělý a může si dál žít 
jako dítě. Bez závazků, bez přijímání 
zodpovědnosti, bez povinností a taky 
bez svobody volby, možnosti růstu, 
bez možnosti utvářet svůj život podle 
svých představ. Bez nutnosti nést 
následky svého jednání, kromě situací, 
kdy ho zavřou, a bez možnosti se 
z těch následků pro příště poučit.“

Poradce nehodlá Adaptované Dítě 
klientky pustit do přímé komunikace. 
Mluví na Dospělého, ale oslovuje i Rodiče. 
Mluví o následcích jeho péče. Generuje 
otázku „K čemu ta péče má vlastně 
sloužit?“. Vyzývá tak klientčina Rodiče, 
aby s ním komunikoval skrze Dospělého.

34 K: Tiše: „Myslíte, že mu vlastně ubližuju?“ Klientka výzvu přijímá. Pevněji se 
zachycuje v egostavu Dospělý. Snaží se 
racionálně zhodnotit aktuální situaci.
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35 P: „Připadá mi to tak. A hlavně ubližujete 
sobě. A protože jste máma, syn si z vás 
bere příklad. A ubližuje si taky. A vám.“

Poradce dál mluví s Dospělým 
a zároveň oslovuje Rodiče. Dává 
najevo i Dítěti, že s ním soucítí.

36 K: Tiché slzy. „Asi… možná 
máte pravdu. Nevím.“

Vyburcovaný Dospělý je aktivní. 
Jeho nízká energie je znát především 
na tichém a pomalém projevu.

37 Do konce konzultace pak dochází 
k domluvě na dalším setkání.

Klientčin Dospělý je aktivovaný 
dostatečně na to, aby klientka 
alespoň začala plánovat možná 
řešení vedoucí i k sebepéči.

Bezbranný rodič je velmi specifickým klientem. Poradce se v něm často přímo setkává 
s obětí násilné trestné činnosti uživatele, přičemž ona oběť se obvykle být obětí necítí, nebo 
se k tomu alespoň otevřeně nehlásí. Podkladem pro tuto situace bývá klientova životní po‑
zice not OK – OK. Klient tedy často považuje sebe za špatného, nehodného změn ve svůj 
prospěch. Práce s tímto typem klienta je náročná z hlediska sebeovládání poradce, který 
může mít nutkavou tendenci klienta „zachránit“, což se nejčastěji projevuje uspěcháním 
práce, případně hrou, při které poradce soutěží s klientem, kdo pečuje lépe. To se může 
obvykle projevit vznikem dramatického trojúhelníku, kdy se v komunikaci rychle přepínají 
obvykle tyto pozice: klient‑Oběť – uživatel‑Pronásledovatel – poradce‑Zachránce (viz části 3, 
9, 11 – tuto pozici obvykle poradce předpokládá a vnáší ji do hry), klient‑Pronásledovatel – 
uživatel‑Oběť – poradce‑Zachránce (viz části 2, 4 – tohle bývá obvyklá vstupní pozice tohoto 
typu klienta; souvisí s jeho postojem not OK – OK a pozice Pronásledovatele se obvykle 
neprojevuje aktivním ubližováním, ale subjektivně vnímanou nedostatečnou péčí klienta 
o dítě‑uživatele), klient‑Zachránce – uživatel‑Oběť – poradce‑Pronásledovatel (viz části 5 a 6, 
11 a 12, 15 a 16 – jedná se o situace, kdy se poradce snaží klientovi ukázat, že jeho užívající 
dítě mu škodí a motivovat jej tak k změně, ovšem v komunikaci o dítěti se u poradce objevuje 
aktivní Kritický Rodič, který je pohoršený chováním klientova dítěte‑uživatele a klient‑rodič 
pak reaguje obranou svého potomka), případně i klient‑Oběť – uživatel‑Zachránce – porad‑
ce‑Pronásledovatel (viz části 13 a 14, kde klientka poradcovu větu vnímá jako útok na sebe 
a na obranu si bere syna, který ospravedlňuje její chování v pozici matky).
Setrvání v dospělém egostavu bývá pro poradce velmi obtížné. A to nejen kvůli výše zmíně‑
né tendenci „zachránit“ klienta, ale také proto, že ve srovnání s obvyklou jemností, tichostí 
a „vstřícností“ klientova Pečujícího Rodiče (který bývá u tohoto typu hlavním hráčem), nebo 
Adaptovaného Dítěte (které je sekundantem zaštiťujícím roli Rodiče, pokud není u klienta 
zcela vyloučeno) působí poradcův Dospělý z přirozeně lidského pohledu necitlivě až krutě 
(viz např. část 13 a 17).
Bezbranný rodič se svým beroucím dítětem často tvoří symbiotickou dvojici z hlediska 
používaných egostavů. Potomek‑uživatel mívá vysoce aktivovaný egostav Dítě (Adaptované 
střídavě v pozitivní i negativní formě, výskyt Svobodného Dítěte je u uživatelů sporný), ale 
egostavy Dospělý a Rodič jsou nízko energeticky naplněné nebo přímo vyloučené a bezbran‑
ný rodič svým aktivním Rodičem (především Pečujícím) a aktivním Dospělým (byť obvykle 
kontaminovaným Rodičem) doplňuje celistvou „osobnost“ (vlastní Dítě mívá bezbranný 
rodič devalvované). Poradenský tlak na odloučení rodiče a dítěte tedy bývá přinejmenším 
zpočátku odsouzen k nezdaru.
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Bezbranný rodič má obvykle dokonale vypracovaný systém pro uctivé a „empatické“ odmítnutí 
nabídky jakékoli pomoci. Bývá typickým klientem nabízejícím hru „Proč neuděláte…?“ „Ano, 
ale…“, jak ji popisuje Berne v publikaci Transactional Analysis in Psychotherapy na příkladu 
dvojice Hyacinth a Camelia (Berne 1961, str. 104), k níž mnohý terapeut a poradce má tendenci 
se jednoduše přidat. Klientův život je často sledem dojemných nebo drastických historek 
a jejich popis bývá pro poradce nebezpečnou pastí. Méně sebevědomý poradce může setrvat 
po celou dobu v uctivém naslouchání s občasným vyjádřením soucitu a na konci konzultace 
se jen diví, že vlastně klientovi nic neposkytl (setkáváme se se sebeutěšováním typu „třeba 
se z toho ta paní jen potřebovala vypovídat“). V sebevědomém poradci může narůstat pocit 
otupělosti nebo dokonce zloby vůči klientovi, který „si své problémy způsobuje sám a teď 
o nich pořád jen mluví“. Navíc Pečující Rodič klienta je často v permanentním nasazení 
a stará se o všechny kolem, včetně poradce, což může být nepříjemné (protože to poradce 
může vnímat jako devalvaci své profesní schopnosti – viz část 2) a matoucí.

11.4. Rodič neorientovaný
Obvykle osoba, jejíž život je plně formován specifickým prostředím (vesnice, samota, horská 
chata, …); v drogové problematice se vůbec neorientuje a užívání drog u svého dítěte vní‑
má jako zcela nepochopitelné, vymykající se jakékoli jeho zkušenosti; na intervenci reaguje 
velkou snahou o porozumění, ale často bezvýsledně; v komunikaci s poradcem dává najevo 
extrémní respekt, který silně znesnadňuje bližší kontakt. Kontakt se zařízením byl obvykle 
vyvolán řetězením nějakých silně traumatizujících událostí, které během komunikace vy‑
cházejí najevo jen pomalu a opatrně. Často přichází otec i matka.

Typické neverbální projevy
Veškeré chování odpovídá specifickému prostředí, odkud rodič přichází (např. „humpolácké“ 
chování lesníka apod.), nicméně zároveň je znát snaha přizpůsobit se očekávaným požadav‑
kům v zařízení (rodič si často nesedne, dokud se nedoptá, kam může, aby poradci „nezasedl 
místo“). Také bývá zřetelná čistá kompatibilita mezi chováním a slovy (žádné přetvařování). 
Smutek je zřetelný, obavy vyjadřované celým tělem. Zájem o poradcovu pomoc je často 
vyjadřován soustředěným posazením v předklonu.

Typické verbální projevy
Obvykle spisovná mluva. Velmi časté jsou mírně komolené výrazy z oblasti drog – tak, jak 
rodič chybně pochytil neznámé pojmy od užívajícího dítěte („pervitín“, „šaras“, „jezdit lajnu“, 
apod.). Rodič poradce/poradkyni obvykle oslovuje „pane doktore“ / „paní doktorko“ i přesto, 
že poradce není doktor, a rodiče na to upozorní. V popisu situace rodič často zdůrazňuje 
odlišnosti zvyklostí ve svém prostředí („Tak se to u nás prostě dělá, víte?“). Častá je gene‑
ralizace problémů („Mladí dneska…“) a srovnávání s vlastní generací („To my jsme v jejich 
letech věděli, že…“). Obvyklé je také zdůrazňování tvrdosti života („Zadarmo vám přece 
nikdo nic nedá.“, „Člověk musí tvrdě pracovat, aby…“). Rodič mívá tendenci vyjadřovat koalici 
s poradcem („Co my si budeme povídat, pane doktore, ne?“). Verbalizuje často intenzivní 
souhlas s poradcovými myšlenkami, ale obsahově na ně nereaguje. Častou reakcí je vyjádření 
bezmoci a neschopnosti pochopit a přijmout krizovou situaci („Já tomu prostě nerozumím, 
jak to mohl udělat?“). Typickým projevem také bývá zapojování informací o dalších osobách, 
často jmenovaných křestním jménem, aniž by bylo primárně ozřejmeno, o koho se jedná.
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Analýza

1 Muž a žena (oba cca 50), manželé. Bydlí 
na samotě a obhospodařují spolu statek. 
Mají tři děti. Syn Karel (30) vystudoval 
zemědělskou školu, má ženu a dvě děti, 
bydlí na samotě s rodiči a je považován 
za nástupníka otce na pozici statkáře. 
Dcera Tereza (28) vystudovala práva, 
bydlí a pracuje v Praze (ona přiměla 
rodiče k návštěvě zařízení a domluvila 
ji). Syn Jakub (21) bydlí s rodiči, ale 
objevuje se jen občas – nedokončil 
střední školu a již dva roky pobývá 
spíš po kamarádech a po přítelkyních, 
obvykle v okolních vesnicích. Nepracuje, 
peníze vymáhá od matky, na kterou 
bývá slovně agresivní. Matka peníze 
poskytuje. Jakub má možnost kdykoli 
dostat najíst a má k dispozici svůj pokoj. 
Otec s Jakubem nekomunikuje. Poradce 
seznámil klienty s pravidly konzultace, 
matka mluvila o situaci, otec mlčel.

Klient a klientka mají rodinný systém 
vystavěný na „selském rozumu“. 
Každý ví, kde je jeho místo, jaké má 
povinnosti. Genderové role jsou jasně 
rozděleny. Matka vylíčila situaci, 
otec ji zaštiťoval svou přítomností.

2 Poradce 
(P):

„Popsala jste mi vaši situaci, co 
pro vás tedy můžu udělat?“

Poradce z Dospělého oslovuje oba klienty.

3 Klientka 
(Kž):

„Já nevím, dcera říkala, že 
byste nám mohli pomoci.“

Vzhledem k jednoduchosti matky 
je obtížné rozlišit, zda se ozývá 
její bezradné Dítě, či zda Dospělý 
prostě konstatuje situaci.

4 P: „Přišli jste do drogového zařízení. 
Máte tedy dojem, že chování Jakuba je 
způsobené užíváním nějaké drogy?“

Poradce se snaží vytvořit základní 
orientaci v situaci „tady a teď“.

5 Kž: „Terka říkala, jako dcera, že určitě 
něco bere. Nějaký ten pervitin. Dneska 
to prý ti mladí berou všichni.“

Rodič? Možná opět zcela upřímné 
vyjádření Dospělého.

6 Klient 
(Km):

„My nejsme svatí, taky jsme pili 
a někdy to s námi bylo těžké, ale 
tohleto…“ Kroutí hlavou.

U otce lze vysledovat zřetelnější 
projevy Kritického Rodiče.

7 Kž: „Syn říkal, ten starší, že to snad dokonce 
prodává. Já to neznám, nevím, k čemu 
je to dobré, ale není to trestné?“

Matka vyjadřuje nejistotu. Někde 
něco zaslechla, co by mohlo být 
srozumitelně ohrožující.

8 P: „No, pokud prodává pervitin, tak je 
to trestný čin, to je pravda. I samotné 
držení, jako když to má u sebe.“

Poradce reaguje na prostou otázku 
prostou odpovědí. Klouže po povrchu, 
ale drží se zakázky klientky.

9 Km: „Ježíš, to je syčák. Víte, já když slyším, 
co dělá mámě, teď tamto a ještě je z něj 
kriminálník… Já bych ho nejradši…“

Otcův Kritický Rodič je hyperaktivní.

10 Kž: „Táta se musí strašně držet. On by ho 
zabil, kdyby se dostali do křížku. Kuba 
to ví, taky se mu vyhýbá, co může.“

Možná přehání, možná ne. Možná 
je to plně dospělý popis reality.

11 Km: „Proč to dělá, tohleto? Co na tom má?“ Otcův Kritický Rodič.



59

12 P: „Počkejte. Máte tedy podezření, že Jakub 
užívá pervitin. Rozumím tomu dobře?“

Poradce, zvyklý na složité hry s klienty 
a mezi klienty, je poněkud zmatený 
z přímočarosti, se kterou se setkává. 
Snaží se budovat si jasné zázemí 
v oblasti drog, které rozumí.

13 Kž: „No Terka říká, že jí to sám řekl. Když 
spolu mluvili. Víte, pane doktore, 
naše děti měly vždycky dobré vztahy. 
Vždycky si rozuměly. Pomáhaly si. Ale 
Terka i Karel začínají být na Jakuba 
naštvaní, jak vidí, co nám dělá, 
zvlášť teď… Milada říkala, že Karel 
na Jakuba dost nadával, ale teď už 
jenom mlčel, viď?“ Obrací se na muže.

Matčin pragmatický Dospělý popisuje 
detaily situace. Zřetelný náznak („…
zvlášť teď…“) něčeho důležitého, 
o čem ještě nebyla řeč. První náznak 
je u otce v části 9 („…teď tamto…“), 
možná i 6 (…ale tohleto…“). Matka se 
zřejmě dostává k tématu, které je pro ni 
obtížné a hledá oporu v manželovi.

14 Km: „No jo. Já vážně nechápu, jak to 
mohl udělat. Můžete mi to nějak 
vysvětlit, pane doktore?“

Otec přepíná z Rodiče na Dítě a obrací 
se na poradce jako na idealizovanou 
autoritu, u které (možná podvědomě) 
předpokládá, že ví, na co se ptá.

15 P: „Já teď popravdě moc nevím, kde 
jsme se octli. Mimochodem, nejsem 
doktor, ale magistr. Milada je kdo?“

Poradce je zmatený v tématu, neví, 
o čem klienti mluví a brání se 
přisouzení autority, která mu nepatří.

16 Kž: „No to je Karlova žena. Promiňte, 
pane doktore, já už z toho 
všeho mám taky zmatek.“

Matka věcně odpovídá na dotaz, nicméně 
z formulace („No…“) se zdá, že je mírně 
zklamaná, že autorita neví, o čem se 
mluví. Možná se na psychologické 
úrovni projevuje její Dítě, čemuž by 
nasvědčovalo i neakceptování poradcovy 
„devalvace“ své autority z části 15.

17 P: „Mám dojem, že naznačujete, že se 
něco neobvyklého stalo. Proč jste 
vlastně přišli zrovna teď a ne před 
měsícem nebo za měsíc? Co se stalo?“

Poradce se i přes zmatek udržel 
v dospělém egostavu a doptává se 
na situaci, o které dostává pouze 
náznaky. Používá k tomu svou oblíbenou 
a často používanou formulaci, která 
mu dodává pocit větší jistoty.

18 Km: „Tady žena mu, jako synovi, 
odmítla dát peníze a…“

Otec začíná, pravděpodobně 
z Dospělého, popisovat situaci.

19 Kž: „Neodmítla, já jsem zrovna 
neměla u sebe…“

Matka dospěle upřesňuje. Obsah 
naznačuje, že ve vztahu k synovi u ní 
hraje velkou roli Pečující Rodič.

20 Km: „No dobře. Prostě mu nedala peníze, 
které chtěl a on zapálil stodolu. Skoro 
nám od toho chytil i barák.“

Suché konstatování drsného agresivního 
činu. Forma podání by mohla být 
považována za obranu proti negativním 
emocím, ale je možné, že otec „tady 
a teď“ v konzultaci žádné emoce 
s tím spojené neprožívá (nebylo by to 
praktické). Prostě předává fakta.

21 P: „Aha. A co jste udělali?“ Poradce je zaskočený a ze své pozice 
vidí především nutnost velkého zvratu 
ve vztazích rodičů k synovi. Ozývá se 
v něm Rodič. Kritický naštvaný na Jakuba, 
Pečující starající se o stav rodičů.
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22 Kž: „Zavolala jsem tady manželovi, Karel 
byl naštěstí doma, a uhasili jsme to.“

Matka ale popisuje praktické řešení 
situace. Poradcovu otázku si vůbec 
nespojuje se vztahem k synovi.

23 P: „Já myslel se synem, s Jakubem, 
co jste udělali.“

Poradce upřesňuje dotaz.

24 Kž: „No on utek’.“ Prosté konstatování pomocí tangenciální 
transakce. Pro klientku to ale 
pravděpodobně vůbec není vyhnutí se 
odpovědi. Prostě popisuje pokračování 
situace s ohledem na otázku poradce.

25 Km: „Já bych ho snad zabil.“ Viz část 10. Možná přehání, možná ne. 
Možná je to z Rodiče, možná z Dospělého. 
„Snad“ naznačuje Rodiče (Dospělý by 
nejspíš použil „asi“), ale to je jen dohad.

26 P: „No a potom? Volali jste policii?“ Poradce se snaží zorientovat v reakci 
rodičů na synovu agresi. Vnímá rozdíl 
mezi obsahem a formou komunikace 
o takovém tématu. Je mírně zmatený.

27 Kž: „Na Jakuba? Ne, to ne. Pár dní byl 
pryč. Stalo se to před týdnem. Teď 
je dva dny doma. Zavře se u sebe 
v pokoji a zajde se jen najíst.“

Matka se upřímně diví poradcovu 
dotazu. V jejich světě rodiče 
na dítě policii nevolají.

28 P: „Aha. Ta stodola, to musela být velká 
finanční ztráta, ne? Navíc se to tak 
nějak nedělá. Zapalovat rodičům 
stodolu. Co jste mu na to řekli?“

Poradce začíná chápat přístup klientů. 
Předpokládá, že v jejich světě ani 
synové nezapalují stodoly rodičům. 
Snaží se proto dohledat jejich reakci, 
aby jim lépe porozuměl. Jeho snaha 
je ale mírně zatížená aktivovaným 
rodičovským egostavem. Čin Jakuba 
ho pohoršuje, ale také ho pohoršuje 
a mate „divný“ přístup rodičů.

29 Km: „Já jsem s ním nemluvil. Já na to 
nemám. Asi bych ho zabil.“

Viz část 25 a 10. Možná přehání, možná 
ne. Tahle reakce je ale v této chvíli 
konzultace pro poradce pochopitelná.

30 Kž: „No on se vrátil, když manžel nebyl 
doma. Tak jsem hned začala, jak si to 
představuje a jestli si uvědomuje, co mohl 
způsobit a on na mě začal křičet, ať mu 
dám pokoj, a že jsem, s prominutím, píča, 
a zavřel se do pokoje. Karel by mu možná 
něco řekl, ale už toho má taky plné 
zuby, tak jenom mávl rukou. Terezka, 
jak se to dověděla, nás hned hnala sem. 
Že si máme domluvit konzultaci.“

Matka bez emocí popisuje situaci, 
kdy Jakub v agresi jiným způsobem 
pokračoval dál. Zdá se, že jak zapálení 
stodoly, tak Jakubova následná reakce 
jsou pro tento rodinný systém z „jiného 
světa“. Nemají adekvátní obranný 
mechanizmus. Ani starší syn nemá 
kapacitu pro adekvátní odpověď. Dcera, 
která vystudovala práva a bydlí v Praze, 
pravděpodobně chápe bezmoc rodičů 
tváří v tvář agresi Jakuba a snaží se jim 
dodat pomoc v podobě odborné služby.
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31 P: „To mi připomíná, že jsme se vlastně 
pořád ještě nedomluvili, co bychom vám 
tady mohli poskytnout. Vaše povídání 
mě tak strhlo, že bych vám nakonec snad 
jenom poděkoval za důvěru a poslal vás 
domů. Tak se pojďme vrátit na začátek, 
já vám řeknu, co vám můžu poskytnout, 
a vy mi řeknete, co z toho si myslíte, že 
by se vám mohlo hodit. Souhlasíte?“

Reakce dcery je pro poradce plně 
pochopitelná a vrací jej zpátky do role, 
která mu náleží. Není na něm, aby 
posuzoval „divnost“ klientů, ale aby 
se pokusil najít a nabídnout adekvátní 
pomoc. Zároveň se chce ale vyhnout 
tomu, aby sám direktivně přidělil nějaký 
typ pomoci. Snaží se klienty zapojit 
do procesu, aby sami rozhodli, co po něm 
budou chtít. Chce jim usnadnit výběr 
podrobným seznámením s možnostmi.

32 Kž: „Necháme to na vás, pane doktore.“ Klientka možná neví, co se po ní chce 
a z Adaptovaného Dítěte nechává 
zodpovědnost na poradci.

33 P: „Tak jsem to nemyslel. Jde mi spíš 
o dospělou domluvu, při které srovnáme 
to, co potřebujete, s tím, co tady umíme. 
Kdybyste se jenom vypovídali a já 
bych na vás pak vysypal pár rozumů, 
mohlo by se stát, že odtud odejdete 
a za chvíli zjistíte, že jste tu byli úplně 
zbytečně a vůbec nic jste nedostali.“

Poradce zodpovědnost klientů nepřijímá 
a snaží se jim srozumitelně objasnit, 
proč je dobré vytvořit kontrakt 
s oboustrannou zodpovědností.

34 Km: „To je dobrý, pane doktore. Já jsem pro.“ Možná Adaptované Dítě? Možná 
Dospělý? Poradce nemá jistotu, zda klient 
opravdu souhlasí s tím, co nabídl.

35 Kž: „Já samozřejmě taky. Bětka říkala, že prý 
existují nějaké testy. To taky děláte?“

Klientka nejeví známky pochopení 
poradcovy nabídky.

36 Na konci konzultace klientský pár 
děkuje za pomoc, ale poradce má, 
přes všechnu snahu, pocit, že poskytl 
jen možnost se vypovídat. Předal pár 
informací o pervitinu, o drogových 
službách a právních souvislostech, 
ale nepovedlo se mu v komunikaci 
smysluplně nastolit otázku zodpovědnosti 
syna a zodpovědnosti rodičů, potřeby 
vytvoření a dodržování pravidel soužití 
apod. Nebylo dosaženo konkrétní 
dohody o další pomoci, nicméně klienti 
si na konci setkání domluvili telefonicky 
návštěvu u dcery s tím, že si s ní o všem 
promluví a případně se poradci ozvou, 
že by dorazili znovu i s dcerou.

Během zbytku konzultace poradce 
uvnitř zápasí střídavě s pocitem bezmoci 
a se vztekem na klienty (jeho Pečující 
Rodič neví, co dělat a jeho Kritického 
Rodiče zlobí, že nereagují, jak „by měli“). 
Z pohledu poradce konzultace nebyla 
příliš úspěšná, ale je si vědomý toho, 
že vzhledem ke své nekompatibilitě 
s klienty to není schopen reálně posoudit. 
Možná se tímto setkáním spustil 
nějaký mechanizmus jejich rodinného 
systému, který si s problémem bude 
umět poradit. Důležitá může být role 
dcery klientů, která, v případě potřeby, 
může sehrát roli „překladatele“.

„Neorientovaný rodič“ je kompromisní pojem, použitý k pojmenování rodiče, který vlastně 
orientovaný je, ale ve svém vlastním systému, který je jen obtížně kompatibilní se světem, 
v němž se pohybuje poradce, z něhož také obvykle vycházejí problematické činy a proble‑
matické chování beroucího dítěte. Částečně by bylo možno řadit do této kategorie i osoby 
vycházející z odlišného národnostně‑kulturního kontextu. Tam se ale setkáváme s tím, že 
tento kontext nějakým svým způsobem s drogovou problematikou zacházet umí (např. častý 
dotaz rodičů uživatelů z východoslovanských kultur: „Vy tu opravdu nemáte žádné zařízení, 
kam bychom mohli syna na rok dva zavřít, aby to tam z něj dostali? U nás je to běžné.“; 
jedná se např. o Polsko, Rusko, Moldávii, …).
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V tomto textu se ale držíme práce s rodičem, který vychází ze stejného národnostně‑kul‑
turního kontextu jako poradce, ale pohybuje se takřka výhradně v té části, která nemá re‑
levantní zkušenosti s drogovou problematikou. Problémem při práci s tímto typem klienta 
je právě to, že poradce bývá zaskočený komunikací, při které jazyku klienta rozumí, chápe 
průběh popisovaných situací, ale nedaří se mu být empatický a zanalyzovat nastavení kli‑
enta „tady a teď“, protože souhrn klientovy verbální i neverbální komunikace neodpovídá 
jeho zkušenostem. Jinými slovy, poradce může umět odhalovat skrytý význam slov a reakcí 
v komunikaci s jinými typy klientů (a je to důležité pro to, aby klientovi pomohl vystoupit 
z obranných her a „posunout“ jeho přístup k problému tak, aby vedl k reálnému řešení), ale 
u tohoto typu klienta poradce prostě neví (viz části 3, 5, 10, 25 a mnohé další). Poradci se 
pak často nedaří rozpoznat, zda jeho intervence „funguje“, zda klientovi opravdu pomáhá, 
a tedy dělá svou práci dobře. Poradce pracující metodami TA není schopen rozpoznat, zda 
komunikuje s dospělým egostavem klienta, zda se nerozjíždí nějaká neplodná hra (viz např. 
část 28), což ho může frustrovat a aktivovat v něm egostavy, které plodnou práci nepřinášejí 
(např. Kritického Rodiče, ze kterého začne klienta kritizovat a „vychovávat“). Často se také 
poradci nedaří s klientem vytvořit jasný a srozumitelný kontrakt, protože jeho návrhy jsou 
pro klienta nesrozumitelné, stejně jaké klientovy reakce pro něj (viz např. části 33 a 35). 
Jedním z možných nebezpečí je také (zvláště u nezkušeného poradce) podlehnutí zajímavosti 
a poutavosti informací z klientova prostředí a života, zvlášť jedná‑li se o situaci vyvolávající 
zvědavost, což může skončit planým „popovídáním si“ bez poskytnutí reálné pomoci (v naší 
kazuistice mohl poradce podlehnout např. v části 21 své zvědavosti, jak se klientům podařilo 
uhasit požár stodoly, aniž do toho zapojili oficiální orgány (hasiče, policii) a „ututlat“ tak 
situaci před oficiálním řešením).

11.5. Partner se silnou vazbou
Často osoba s rozdělenými potřebami: na jedné straně se snaží za každou cenu zachránit 
užívajícího partnera a svazek s ním (včetně ceny sebeobětování), na druhé straně jej ale sil‑
ný diskomfort ve vztahu nutí postarat se o sebe; často osoba zmítaná pocity viny a zmatku; 
do služeb jej obvykle přivádí kamarád/ka nebo pocit totální vyčerpanosti; k intervencím se 
obvykle staví ambivalentně – se silnou rezervovaností a zároveň s velkou nadějí.

Typické neverbální projevy
Svým chováním často vyjadřuje rezervovanost a bývá na něm znát únava. Při obsazování 
prostoru v konzultační místnosti se obvykle chová velmi skromně. Časté střídání výrazů 
značících nálady (smutek, naděje, radost, beznaděj,…) je obvykle plně v souladu s častým 
střídáním reálné nálady. Hovoří obvykle tichým, nebo alespoň nepříliš hlasitým hlasem.

Typické verbální projevy
O beroucím partnerovi se vyjadřuje opatrně, a i když mluví o jeho negativních činech, 
obaluje informace vysvětleními a omluvami. Mívá při konzultaci velmi intenzivní sklon 
ke komunikaci typu „Ano, ale…“. Má tendenci devalvovat své trápení i svoji roli ve vztahu 
s uživatelem. Bývá obtížné jej udržet v tématu jeho vlastních pocitů a prožívání – neustá‑
le a extrémně rychle (např. během několika slov) přechází k hovoru o partnerovi. Často 
verbalizuje plný náhled na svou situaci v partnerství (je si vědom vlastních chyb, kterými 
podporuje svou neutěšenou situaci), ale dává najevo bezmoc udělat jakoukoli změnu. Čeká, 
že ke změně dojde na straně partnera, nebo na nějaký vnější zásah.
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Analýza

1 Klientka (cca 30 let) a poradce sedí 
v křeslech proti sobě v mírném úhlu. 
Proběhlo seznámení klienta s pravidly 
poskytování služeb (anonymita, čas, …). 
Klientka seznámila poradce se situací: 
manžel asi 5 let občasně užívá pervitin, 
obvykle při „tahu“ s kamarády cca 1× až 
2× do měsíce. Obvykle se při tom na 3 až 
5 dní „vytratí“. Mají pětileté dítě. Klientka 
pracuje, manžel před šesti měsíci ztratil 
práci kvůli opakovaným absencím.

2 Poradce 
(P):

„Máte nějakou představu, co 
bych pro vás mohl udělat?“

Poradce oslovuje klientku 
z dospělého egostavu.

3 Klientka 
(K):

„Moc nevím, ale potřebuju prostě 
poradit, co mám dělat. Pracuju, starám 
se o dítě, doma dělám úplně všechno. 
A už nemůžu. Usínám za chůze, kolikrát 
už nemám peníze na jídlo a musím si 
půjčit od našich a oni už mi mockrát 
říkali, že to dlouho zvládat nebudou.“

Klientka nevyjadřuje jasně 
zakázku, ale jinak dospěle popisuje 
situaci. Dává jasné informace.

4 P: „Chápu tedy dobře, že manžel 
nijak neparticipuje na domácnosti, 
na finančních příjmech, 
nebo na péči o dítě?“

Poradce vyřčené pojmenovává 
jinak (z pohledu role manžela), 
aby se lépe zorientoval a vyhnul se 
nedorozumění. Také aby klientce 
poskytl externí popis situace.

5 K: „Ale jo, to on někdy s Terezkou 
jde třeba do parku a tak.“

Pro klientku je externí popis zřejmě 
těžko přijatelný, vybírá si jeden bod, 
který zlehčuje. Na povrchu pečuje 
o pověst manžela (Pečující Rodič?), 
uvnitř možná chlácholí své Dítě, které 
se obává, že poradci se nebude líbit, jak 
klientka se situací zachází (neřeší ji).

6 P: „Kdy byl naposled?“ Poradce vnímá Adaptované Dítě, 
které říká, co předpokládá, že 
by chtěl slyšet a pátrá, zda jeho 
vnímání komunikace není mylné.

7 K: „No… nějak v létě…“ Konzultace 
probíhá začátkem prosince.

Adaptované Dítě přiznává 
lež. Možná se stydí.

8 P: „Takže s ní vlastně nikam nechodí, ne?“ Poradce se snaží komunikovat 
z Dospělého, ale pravděpodobně je 
klientkou vnímán jeho Kritický Rodič.

9 K: „Hm. Ale uspává, to jo.“ Adaptované Dítě se snaží 
zachránit situaci.

10 P: „Jenom orientačně, kdy naposled?“ Poradce se drží své linie.

11 K: „No… Máte pravdu. Vlastně 
se o ní nestará vůbec. Ale já si 
o to prostě neumím říct.“

Klientka přiznává realitu 
(možná i sobě), ale obrací svého 
Kritického Rodiče proti sobě.
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12 P: „Pojďte se vrátit k domluvě, co pro 
vás můžu udělat. Říkala jste ‚poradit, 
co mám dělat‘. Popsala jste mi situaci, 
ze které pro mě vyplývá, že kromě 
pětiletého dítěte máte na starost ještě 
jedno, dospělé, kterému poskytujete 
veškerý servis. Je to tak?“

Poradce vnímá rozehrávání nějaké 
hry a vrací se v Dospělém na začátek 
dojednávání kontraktu. Jeho Kritický 
Rodič (možná aktivní již od části 
8, možná reagující na vyvolání 
klientkou v částech 7 a 11) ale 
na psychologické úrovni působí.

13 K: Mlčí… „Vlastně trochu ano. Je to takový 
puberťák. To je taky to, co se mi na něm 
líbí. On dokáže najednou vymyslet 
nějakou blbost a je s ním pak sranda.“

Na aktivní oslovení od poradcova 
Kritického Rodiče klientka paradoxně 
reaguje z Dospělého (taková komunikace 
je pro ni možná známá a umí se v ní 
pohybovat – pokud ji manžel často 
oslovuje ze svého Kritického Rodiče, je 
zvyklá, že v takové situaci musí umět 
zajišťovat běžný chod domácnosti, 
tedy mít aktivního Dospělého).

14 P: „A stačí to ke spokojenému soužití?“ Poradce pokračuje na sociální 
úrovni z Dospělého. Kritický 
Rodič mírně ustupuje.

15 K: „Asi ne. Taky to nebývá často. Většinou 
na mě křičí. Když něco není po jeho.“

Komunikace spěje k ustálení 
na variantě Dospělý–Dospělý.

16 P: „A to bývá často?“ Dospělý.

17 K: „Docela jo, ale já už ho provokuju. 
Vždycky začnu, že by si měl najít 
práci a tak. A to ho rozčilí.“

Klientčin Dospělý se jeví mírně 
kontaminovaný Kritickým 
Rodičem zaměřeným dovnitř.

18 P: „Hm. Já mám dojem, že váš manžel 
pro vás není moc partner, co?“

Poradce pokračuje v Dospělém. 
Vnímá, že jeho empatie je přijímána 
a preventuje tíživost tématu 
neformální konstrukcí věty.

19 K: „To vůbec.“ Klientka reaguje vstřícně. Zdá se, že tento 
způsob komunikace je pro ni bezpečný.

20 P: „Co s tím děláte?“ Dospělý.

21 K: „No nevím. Asi nic.“ Dospělý. Na neformálnost komunikace 
klientka reaguje mírnou aktivací Dítěte. 
Dobře se jí s poradcem povídá. Baví jí to.

22 P: „Říkala jste, že pět let bere. Vlastně 
někdy od narození dcery, ne? Celou 
dobu jste s tím nic nedělala?“

Poradce trochu přidává na závažnosti 
otázky. Pravděpodobně cítí šanci 
klientce zprostředkovat realističtější 
pohled na její situaci.

23 K: „On bral asi už dýl. Nevím. Když 
měl práci, dával mi aspoň nějaké 
peníze. Ale doma nefungoval nikdy. 
Já jsem to ani nevyžadovala.“

Tangenciální transakce. Klientka se 
vyhýbá odpovědi, ale jako zástavu nabízí 
další informaci o své domácí situaci.

24 P: „To mi připomíná, teď se 
na domácnosti finančně nepodílí?“

Poradce nereaguje na klientčino 
uhnutí z tématu a pravděpodobně 
na nátlak svého Kritického Rodiče, 
který je pohoršený chováním manžela 
klientky, se chytá tématu obvyklého pro 
poradenství v drogové oblasti – peníze.
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25 K: „Ne. Je nezaměstnaný.“ Adaptované Dítě se snaží omluvit 
manžela? Nebo Dospělý, kterého 
opravdu nenapadlo, že je odpověď 
nesmyslná? Nebo je to možná výraz 
rezignace, projevené naplno v části 27.

26 P: „To jste říkala, ale má nějaké dávky, ne?“ Poradce je mírně zaskočený. Pracuje 
s realitou tak, jak ji vnímá on.

27 K: „To vůbec nevím. Mně nic nedává.“ Pravděpodobně naplno projevená 
rezignace. Dospělý konstatuje situaci, 
se kterou neumí nic udělat.

28 P: „Aha. Trochu to shrnu. Máte manžela, 
který moc není doma, když je, tak 
na vás křičí, peníze nenosí, o dítě se 
nestará. Je s ním ale občas sranda.“

Poradce klientce předkládá svými 
slovy souhrn informací o její situaci.

29 K: „Hm. To zní divně.“ Dospělý v situaci „tady 
a teď“ získává odstup.

30 P: „Přijde mi, že jste to tak popsala.“ Poradce klientku vrací od pocitu k situaci.

31 K: „To jo, je to tak.“ Klientka dospěle přijímá.

32 P: „Co jídlo, oblečení, hygiena… 
Jak si to pořizuje a za co?“

Poradce tuší odpověď, ale hraje 
s klientkou hru, pomocí níž chce 
docílit, aby sama nahlédla situaci.

33 K: „Jí doma, když je na tahu, tak nevím. 
Oblečení mu kupuju. A normálně 
se meje, on není bezdomovec.“

Klientka nevstupuje do hry 
a prostě odpovídá na otázku. 
Aha‑efekt se nedostavuje.

34 P: „Takže ho vlastně ještě k tomu živíte, 
šatíte, platíte vodu, kterou spotřebuje…“

Poradce v touze po prozření klientky 
přidává silnější kalibr. Na sociální 
úrovni Dospělý, na psychologické 
úrovni Pečující Rodič aktivuje 
Kritického Rodiče, aby kritikou 
docílil péče – pomoci klientce poznat 
„pravdu o svém životě s uživatelem“.

35 K: „No to jo. On se ale snaží. Ale 
já už na to nemám energii.“

Klientka opět nereaguje „žádoucím“ 
způsobem a prostě odpovídá. 
Poradcova hra ji ale postupně 
odvádí od dospělého egostavu.

36 P: „Že nemáte energii, to se 
nedivím. A jak se snaží?“

Poradce usoudil, že se aktivovalo 
klientčino Dítě a dává mu péči. 
Snaží se o navázání na dospělou 
komunikaci z částí 28 až 31.

37 K: „Říká, že přestane brát, najde si práci…“ Klientka pomalu opět aktivuje Dospělého.

38 P: „Říká. Dělá pro to něco?“ Poradce z Pečujícího Rodiče vyjádří 
empatii („Říká.“), ale mohlo by 
to být vnímáno i jako kritika 
z Kritického Rodiče a pokračuje 
v komunikaci Dospělý–Dospělý.

39 K: „Nevím. Asi ne.“ Odpověď z Dítěte. Klientka ví, že 
partner nic nedělá. Reaguje tedy 
na poradcova Kritického Rodiče.
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40 P: „Máte nějaké nápady, co byste 
s tím chtěla dělat?“

Dospělý–Dospělý.

41 K: „Kamarádka říkala, ať se rozvedu. Poslala 
mě sem, že mi to určitě vysvětlíte.“

Sdělení z Dospělého. „… že mi to 
určitě vysvětlíte“ pravděpodobně 
není vážně míněná dospělá věta. 
Klientka zlehčuje závažné téma a tím 
si ho činí bezpečnějším. Je to takové 
pomrkávání Rebelujícího Dítěte, které 
se jinak v konzultaci takřka neprojevuje 
(bezpečná forma flirtování).

42 P: „Takže kamarádka by chtěla, 
abych vás přiměl k rozvodu?“

Poradce přistupuje ke hře (nikoli game, 
ale play). Na sociální úrovni Dospělý, 
na psychologické úrovni Dítě.

43 K: „No. Říkala, že to mám udělat co nejdřív.“ Hra sice pokračuje, ale oba zúčastnění 
jsou si vědomi, že se jedná o vážné téma.

44 P: „Co vy na to? Chcete, abych vás ukecal?“ dtto

45 K: „Já nevím. Já bych chtěla, aby 
Terezka měla mámu i tátu. 
Ale musel by se změnit.“

Klientka první opouští bezpečí hry 
a zvážňuje. Komunikuje z Dospělého, 
ale projevuje se obsah Malého 
Profesora („musel by se změnit“).

46 P: „Myslíte, že se změní?“ Poradce komunikuje Dospělý–Dospělý.

47 K: „Nevím. Snažím se tomu věřit.“ Malý Profesor dává klientce 
nějakou naději.

48 P: „Máte nějaký důvod tomu věřit?“ Poradce zkoumá pevnost naděje.

49 K: „Asi ne.“ Klientčin Dospělý ví, že se jedná o iluzi.

50 P: „Z toho, co říkáte, mám stejný dojem. 
Můžete čekat na manželovu změnu. 
To je vaše volba. Nebo můžete zkoušet 
měnit na své straně. Já vás ale nebudu 
přemlouvat k rozvodu. To opravdu není 
můj úkol. Navíc to zdaleka není jediná 
změna, kterou můžete udělat. Na jedné 
straně čekání, jestli se manžel změní, 
na druhé straně rozvod a i ten může 
mít různé formy, může přinést různé 
změny, nebo taky žádné. Navíc může 
být někde mezi prostor pro změny, 
které nejsou tak radikální. Můžeme je 
spolu hledat. Můžeme hledat, co byste 
vlastně chtěla. Pro své dítě, pro sebe, pro 
svůj vztah. Mohlo by to mít smysl?“

Poradce nechce klientce naději vzít. Ale 
ta, kterou má, je nereálná a nefunkční. 
Proto nabízí pohled na širší škálu různých 
řešení a tedy i novou naději na pevnějších 
základech. Snaží se o trefnou transakci. 
Oslovit všechny tři egostavy klientky. 
Dospělému dává informace o své 
roli a o reálnosti existence různých 
praktických řešení. Dítě dává empatii 
(„mám stejný dojem“) a nabízí péči 
(„můžeme je spolu hledat“). Rodiči 
nabízí téma péče o sebe, o dítě, o vztah.

51 K: „Určitě.“ Klientka reaguje vstřícně. 
Nabízená pomoc je pro ni 
přijatelná, cítí se bezpečně.
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52 P: „Jenom mě napadá, říkala jste, že už 
nemůžete. To, co vám nabízím, může 
vyžadovat nějaký čas, pár setkání, možná 
pár týdnů, abyste si byla aspoň trochu 
jistá, co chcete udělat a udělala to. A dnes 
jsme spolu vlastně nic praktického 
nezměnili. Jak to budete zvládat? Není to 
pro vás nebo pro Terezku nebezpečné?“

Poradce se na upozornění svým Pečujícím 
Rodičem vrací k dříve popsaným 
faktům, které konzultací nebyly ošetřeny 
a mohly by být reálně ohrožující.

53 K: „Ne, to je v pořádku. Hodně jsem 
se sblížila s tou kamarádkou, co mě 
k vám poslala a říkala, že mi bude 
pomáhat. Můžeme i s Terezkou u ní 
nějaký čas být, kdyby bylo nejhůř.“

Projevuje se, že klientka má možnost 
o své bezpečí i o bezpečí dítěte postarat. 
Popisuje situaci plně dospělým způsobem.

54 P: „To je dobře. Líbí se mi, že se takhle 
staráte o své i o Terezčino bezpečí. 
Pokud by vás manžel třeba napadl, 
dokážete zavolat policii?“

Poradcův Pečující Rodič dále ošetřuje 
situaci. Chválí klientku a dotazuje se 
na riziko, které (jak poradce ze zkušenosti 
ví) mohla klientka zanedbat, nebo jehož 
řešení by pro ni mohlo být obtížné 
(mnoho lidí má problém zavolat policii 
na blízkou osobu, i když jim způsobuje 
reálné ohrožení). Poradcův Pečující Rodič 
ovšem komunikuje skrze Dospělého, 
nezakládá tedy nějakou hru, ale pouze 
se stará o potřebné věci (pokud by 
v tomto místě získal Pečující Rodič 
navrch a poradcův Dospělý by ustoupil, 
mohlo by dojít k protipřenosové hře, 
která by extrémně mohla hrozit vznikem 
neadekvátně intimního vztahu, nebo 
„agresivní péče“, která by klientku 
tlačila do podřízené dětské pozice).

55 K: „To už tu bylo. Pokud by mě nebo 
Terku bil, nemám s tím problém.“

Klientka reaguje dospělým ujištěním, 
že se o sebe umí postarat.

56 P: „Aha. Zdá se, že opravdu budeme mít 
o čem mluvit. Jak se teď cítíte?“

Poradce z části 55 vytušil, že vztah 
klientky s manželem skrývá ještě závažná 
tajemství (násilí?). Z Dospělého projeví 
přátelské gesto svého Dítěte („zdá se, 
že…“) a poté se dotazuje na aktuální 
stav klientky, aby se ubezpečil, že 
konzultace je pro ni bezpečně ukončena.

57 K: „Víte, vážně jsem myslela, že mi prostě 
řeknete, ať se rozvedu. A… jasně, 
vlastně jsem od vás žádnou konkrétní 
radu nedostala. Ale připadám si nějak 
silnější. A míň unavená. Můžeme 
domluvit to další setkání?“

Klientka dává dospělé realistické 
hodnocení konzultace a aktivně se 
stará o domluvu pokračování.

58 Následuje domluva dalšího termínu.

Partner se silnou vazbou bývá klientem, který pro úspěšnost intervence obvykle potřebuje 
zkušeného poradce, ideálně s dobrým partnerským zázemím (vzhledem k tomu, že se jedná 
o partnerské vztahy, hrozí velké riziko protipřenosu – poradce může v problémech klienta 
vnímat náznaky svých vlastních a může pak rozehrávat neplodné hry na utěšování, kritiku 
nebo klientovi vnucovat řešení, která by on sám ve svém životě rád udělal). Komunikace 
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s tímto typem klienta přináší různé zvraty, rychlé přepínání egostavů a časté pasti různých 
her, například v podobě rizika vzniku koalice proti partnerovi‑uživateli (viz např. část 24). 
Partner se silnou vazbou bývá zahlcen protichůdnými pocity, které se projevují na jedné straně 
vyjadřováním své obtížné situace a potřeby pozitivní změny (viz části 3, 15, 35), na druhé 
straně omlouváním partnerovy role ve vytváření obtížné situace (viz části 5, 9, 23, 25, 35, 
37), včetně zveličování některých svých chyb přispívajících k problému (viz části 11, 17), 
což vede často k ustrnutí v pozici „já nic změnit nemůžu“ a „něco se musí stát“ (viz části 45 
a 47), často naplněné obsahem slibů partnera‑uživatele (viz část 37), o nichž obvykle klient 
na úrovni Dospělého ví, že nejsou pravdivé (viz část 39), ale nepřipouští si to. Pozice „něco 
se musí stát“, případně „něco se stane“, bývá středobodem klientova uvažování o problému. 
Stále se k této tezi vrací, používá ji ke svému omlouvání (případně vymlouvání) i k udržování 
naděje. Velmi pravděpodobně má tento verbalizovaný pocit zdroj v Malém Profesorovi, což je 
oblast ega s hlubokými kořeny, obvykle v útlém dětství, kdy si klient osvojil pozorování, že 
změny se dějí jaksi „samy“, bez jeho zásahu. Je tedy logické, že má sílu (přes svou nelogičnost 
a nepraktičnost) generovat pocit základního bezpečí.
Pod zmatkem ve vnitřní situaci klienta bývá devalvační vnitřní hra mezi jeho Rodičem 
a Dítětem, které Dospělý jen bezmocně přihlíží a občas zkonstatuje její nefunkčnost. Vztah 
s uživatelem přináší utrpení, ponížení a nejistoty vnitřní i vnější (ty vnímá především Dítě), 
ale přesto je pro klienta často pocitově bezpečnější a jistější, než jakákoli změna (zde působí 
především Rodič). „Možná“ změna bývá klientem obvykle popisována pouze ve dvou podo‑
bách: verbálně přijatelná představa změny, generovaná samotným klientem, se týká výhrad‑
ně změny na straně partnera‑uživatele („aby přestal brát, začal pracovat…“) a alternativa, 
obvykle přinášená někým z okolí klienta, je rozvod (nebo adekvátní úplný rozchod), což je 
pro klienta obvykle nepřijatelné. Důvod této nepřijatelnosti je právě v očekávané nejistotě – 
„co bych bez něj dělala“, případně „co by dělal on beze mě“, „jak by to bylo s bytem“, „co 
naše dítě, potřebuje nás oba“, atd. Klient často nemá náhled, že aktuální situace je v mnoha 
(ne‑li všech) ohledech obtížnější a nebezpečnější než obávaná změna. Velkou roli v nechuti 
ke změně, která by hrozila přerušením nebo ukončením vztahu také hraje fakt, že partner 
se silnou vazbou má svého partnera‑uživatele rád, případně ho miluje.
Někdy komplikuje situaci symbiotický vztah mezi partnerem se silnou vazbou a užívajícím 
partnerem. Náznakem v této kazuistice může být část 13, kde klientka naznačuje silnou 
úlohu partnerova Svobodného Dítěte v jejich vztahu (nicméně vztah ze zaznamenané kazu‑
istiky se jinak nezdá být symbiotickým). Tam, kde je vyloučený egostav jednoho z partnerů 
doplňován druhým partnerem (a naopak), se velmi obtížně dociluje opravdu rovnocenného 
partnerství, a i při velkých rizicích společného setrvávání (např. pokud partneři hrají hry 
třetího řádu) se v poradenství málokdy daří motivace k odluce, byť dočasné.

11.6. Uživatel v poradenství, který nic nechce
Obvykle donucený k návštěvě zařízení nějakou autoritou; dává najevo nezájem o intervenci 
a komunikaci vůbec, případně nabízí ke komunikaci nesouvisející témata; někdy zpochyb‑
ňuje kompetenci poradce.

Typické neverbální projevy
V neverbálních projevech se objevují dva silné, na první pohled zcela odlišné systémy, které 
ale mají stejný smysl. Buď klient svým chováním dává najevo, že se dlouho nezdrží (nesun‑
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dá si svrchní oděv, sedí v předklonu, nebo si dokonce sednout odmítá, své věci drží v ru‑
kou, apod.), nebo se naopak v konzultační místnosti zabydluje „jako doma“ (rozloží si věci 
po místnosti, přesune si křeslo, „rozvalí se“ do něj) – oba tyto přístupy mají za cíl ukázat, 
že klient nehodlá nechat poradci nad sebou žádnou moc a vše si ponechává pod kontrolou.

Typické verbální projevy
Zde se projevují dva odlišné přístupy co do obsahu a dva odlišné přístupy co do způsobu 
komunikace. Všechny jejich kombinace mají za cíl ukázat, že poradci nebude dána nad kli‑
entem žádná moc a kontrola. Co do obsahu komunikace klient buď omezuje verbální projev 
na úplné minimum (až po plné mlčení) nebo naopak intenzivně hovoří (takřka nepustí 
poradce ke slovu), ale o věcech nesouvisejících (nebo pouze vzdáleně či zdánlivě souvisejí‑
cí) s tématem konzultace (není nepravděpodobné, že tento druhý způsob se častěji objevuje 
u osob zneužívajících stimulancia, byť během konzultace nejsou aktuálně intoxikovány – je 
to prostě „zahlcovací manipulace“, která se jim v životě jeví funkční a účinky zneužívané 
látky je v ní podporují). Co do způsobu komunikace se jedná obvykle buď o odmítavý nebo 
o blahosklonný přístup k terapeutovi. V odmítavém přístupu se jedná o formu pasivní 
agresivity, která má zaručit obranu proti očekávaným poradcovým intervencím (klientovo 
Rebelující Dítě je v opozici vůči poradcovu Rodiči) a v blahosklonném přístupu zase o pri‑
mární znehodnocení jakéhokoli případného pokusu o intervenci (klientův Rodič „pečuje“ 
o poradcovo Dítě; v obou případech se klient vyhýbá komunikaci s poradcovým Dospělým). 
Kombinací dvou typů projevu co do obsahu a dvou typů komunikace vznikají celkem čtyři 
způsoby verbálního projevu tohoto typu klienta a všechny slouží prevenci proti očekávaným 
poradcovým pokusům o zásah do klientova soukromí. V praxi se lze setkat se všemi čtyřmi 
typy takřka v rovnoměrném zastoupení. Jeden klient v rámci jedné konzultace obvykle po‑
užívá jeden typ, ale dochází i ke kombinacím, zvlášť když se poradce v rámci komunikace 
nesmíří se svou bezmocí.

Analýza

1 Klient a poradce sedí v křeslech 
proti sobě v mírném úhlu. Proběhlo 
seznámení klienta s pravidly poskytování 
služeb (anonymita, čas, …).

2 Poradce 
(P):

„Co pro vás můžu udělat?“ Dospělý–Dospělý.

3 Klient (K): „Řek’ bych, že nic.“ Na sociální úrovni Dospělý–Dospělý, 
na úrovni psychologické Rebelující Dítě 
„dělá dlouhý nos“ na vnucenou autoritu.

4 P: „Kvůli něčemu jste přišel, ne?“ Na sociální úrovni Dospělý–Dospělý, 
ale pravděpodobně se již probouzí 
Kritický Rodič.

5 K: „Máma říkala, že sem mám jít.“ Stále se drží sociální úroveň 
Dospělý–Dospělý, ale Rebelující Dítě 
udržuje komunikaci na mrtvém bodě.

6 P: „Aha. A co máma chce, abyste tu dělal?“ Vyprovokovaný poradce přistupuje 
na hru a reaguje z Kritického Rodiče. 
Naznačuje spojenectví s matkou klienta.

7 K: „To nevim.“ Rebelující Dítě si stále drží moc 
nepustit rozhovor kupředu.
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8 P: „Jsme drogové zařízení, tak že by 
nějaký problém s drogama?“

Poradce je již plně ve hře a jeho 
Kritický Rodič hledá cestu jak 
přemoci Rebelující Dítě klienta.

9 K: „Ne.“ Rebelující Dítě drží obranné pozice.

10 P: „Hm. Máma si taky myslí, že 
nemáte problém s drogama?“

Kritický Rodič poradce dotírá 
na Rebelující Dítě klienta a dává najevo 
plnou koalici s matkou klienta. Empatie 
poradce je plně na straně matky.

11 K: „Ne.“ Rebelující Dítě drží obranné pozice.

12 P: „Takže ta si myslí, že s drogama 
problém máte.“

Kritický Rodič chystá past na Rebelující 
Dítě klienta, aby posunul hovor dál.

13 K: „Asi.“ Rebelující Dítě klienta zaváhá 
a málem pustí ke slovu Adaptované 
Dítě. Poradcova past téměř zabrala. 
Pokud by klient plně zůstal 
v Rebelujícím Dítěti, pravděpodobně 
by odpověď zněla „Nevim.“

14 P: „A vy si myslíte, že problém nemáte.“ Past se přivírá, Kritický Rodič hodlá 
načapat klienta při rozdílu mezi 
jeho vnímáním reality a realitou. 
Pravděpodobně očekává odpověď 
typu „Jo, to si myslim.“

15 K: „Nemyslim. Nemam.“ Klientovo Rebelující Dítě 
razantně vyskakuje z pasti 
a opět uzavírá obranný val.

16 P: „Ale s mámou problém máte, ne?“ Poradce konečně poznává 
bezvýchodnost svého snažení 
a začíná vnímat klienta, se kterým 
konzultuje. Oslovuje jej z Dospělého.

17 K: „Co?“ Klient je zaskočený přerušením 
hry a reaguje z Dospělého. Snaží se 
zorientovat v situaci „tady a teď“.

18 P: „No, když říkala, že sem máte jít a vy 
jste šel, i když jste z toho dost otrávený.“

Poradcův Dospělý se snaží 
oslovit klientova Dospělého 
s pochopením pro jeho Dítě.

19 K: „To jo.“ Klient dává najevo akceptaci nové situace.

20 P: „Čím vás donutila sem jít?“ Poradcův Dospělý se snaží získat 
informace o „tady a teď“, kdo je vlastně 
klient a v jaké je situaci. V přehnané 
reakci na probuzení empatie vůči 
klientovi (a možná z pocitu viny, že se 
vůči klientovi negativně vymezoval 
v Kritickém Rodiči) aktivizuje svůj 
egostav Dítě, který naznačuje možnost 
koalice proti matce klienta. Riskuje 
tím vznik neadekvátní blízkosti, 
která by mohla zkomplikovat 
účinnost případné intervence.
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21 K: „Prostě chtěla, abych sem šel.“ Klient naštěstí nereaguje na nabídku 
komunikace Dítě–Dítě a začíná využívat 
možnost dospělé komunikace.

22 P: „Že byste jí jen tak poslech? Mně 
by se sem teda nechtělo.“

Poradce zastavil nevhodný přesun 
do Dítěte a používá jej jen pro 
srozumitelnou komunikaci s klientem. 
Na psychologické úrovni nakonec 
zůstává aktivovaný egostav Dospělý.

23 K: „No říkala, že mě vyhodí, 
když se nebudu léčit.“

Klient reaguje na poradcova Dospělého. 
V této chvíli je komunikace mezi 
oběma zúčastněnými na sociální 
úrovni okořeněná aktivovanými 
dětskými egostavy, na psychologické 
úrovni jde ale o racionální 
komunikaci Dospělý–Dospělý.

24 P: „To je nepříjemný. A víte, z čeho 
si myslí, že byste se měl léčit?“

Poradce plně projevuje empatii, 
přesto se mu daří nevytvářet 
s klientem koalici proti matce.

25 K: „Prej jsem feťák.“ Klient zkoumá možnost koalice 
na úrovni Dítě–Dítě.

26 P: „A jste?“ Poradce se razantně vyhýbá možnosti 
koalice, přerušuje sociální úroveň 
Dítě a reaguje plně z Dospělého.

27 K: „Jak jako?“ Klientovo Dítě je zmatené. Chtělo si 
s poradcovým Dítětem „plácnout“ 
a zanadávat si na rodiče, ale 
„máchlo rukou do prázdna“.

28 P: „No, feťák se říká lidem, kteří 
berou drogy. Berete nějaké?“

Poradce rozvíjí komunikaci z Dospělého. 
Snaží se vnést jasno do situace v dané 
konzultaci. Pořád ještě není vytvořený 
žádný kontrakt mezi ním a klientem.

29 K: „Sem tam péčko, ale feťák teda nejsem.“ Klient reaguje z Dospělého, ale je 
zřejmá kontaminace Dítětem ve formě 
příměsi iracionality a „mlžení“.

30 P: „Myslíte to tak, že berete, ale 
problémy s tím nemáte?“

Poradcův Dospělý se snaží jasnější 
a zřetelnější formou zopakovat klientovu 
myšlenku a nabízí mu možnost korekce.

31 K: „Jasně. Je to úplně v pohodě.“ Klient akceptuje poradcovo 
pojmenování své situace.

32 P: „Lidi sem přicházejí s různejma 
problémama. Některý má jejich matka 
za feťáka a chce je vyhodit z domova. 
Tenhle problém máte taky, ne?“

Poradce na základě zjištěných faktů 
o situaci klienta připravuje nabídku 
služby. V komunikaci Dospělý–Dospělý 
dává klientovi informaci, že za problém 
k řešení lze považovat i jiné stránky 
jeho situace než ty konvenčně vnímané 
(tedy že k řešení nemusí být jen braní 
drog, ale i jeho situace v rodině).

33 K: „To jo. Vona dost přehání.“ Klient informaci přijímá kladně. 
Jen jakoby ze setrvačnosti nabízí 
poradci hru dětských egostavů (něco 
jako „matka je fakt děsná“).
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34 P: „Možná. Do toho nevidím. Ale říkám 
si, když už jste tady, tak něco bych 
vám nabídnout moh’, chcete?“

Poradce hru odmítá a s plným respektem 
ke svobodné volbě klienta žádá 
o prostor ke konkrétní nabídce služby.

35 K: „A co by to mělo bejt?“ Klient obezřetně svoluje. Komunikuje 
Dospělý, ale je cítit, že Rebelující 
Dítě je ve střehu, aby Dospělý 
neodsouhlasil něco, co by poradci 
dalo nad klientem moc.

36 P: „Třeba bychom se mohli pobavit 
o tom, jestli chcete mámě ukázat, 
že nemáte problém s drogama 
a případně, jak by to šlo udělat.“

Poradce empaticky a srozumitelně 
formuluje nabídku. Klientovi 
nechává široký volný prostor, 
aby se necítil manipulován.

37 K: „Jasně, že jí to chci ukázat. Ale ona je 
úplně mimo, nevím, jak jí to vysvětlit.“

Klienta nabídka zaujala. Rebelující Dítě je 
nedůvěřivé a přes Dospělého sděluje své 
pochybnosti o reálnosti cíle nabídky.

38 P: „No na to bychom zkusili přijít. 
A kdybychom přitom náhodou zjistili, 
že s drogama fakt nějaký problém máte, 
tak bychom se mrkli na to, jestli s ním 
něco chcete dělat nebo ne. Co vy na to?“

Poradce neslibuje jistotu, ale možnost. 
S plným respektem ke klientově 
sebenáhledu a svobodné volbě zmiňuje 
možnost rozšíření kontraktu, pokud 
by se ukázalo, že se klient v šíři 
svého problému mýlí. Daří se mu 
v takhle riskantním sdělení zůstat 
důvěryhodně v dospělém egostavu.

39 K: „S braním problém nemám. 
Ale dobře. Proč ne.“

Klientovo Rebelující Dítě má potřebu 
se ohradit vůči poradcově zmínce 
o možnosti svého omylu, ale cítí 
se natolik bezpečně, že nechává 
Dospělého uzavřít nabízený kontrakt.

Práce s „uživatelem v poradenství, který nic nechce“ patří mezi velmi obtížné a je plná pastí 
na poradce, který může být otrávený „plýtváním“ svého času a energie nebo naopak zapálený 
do nalezení problému, „který tam přece musí být a je třeba ho řešit“.
Co do obsahu už v samotném počátku konzultace tedy poradce musí řešit otázku, zda při‑
stoupit na reálnost klientova sdělení, že nic nepotřebuje (to vychází na sociální úrovni z Do‑
spělého a případná aktivita jiného egostavu na psychologické úrovni – obvykle Rebelujícího 
Dítěte – nemusí být v první fázi zřetelná) a pokládat přítomnost klienta v zařízení za pouhé 
pozvání ke spoluúčasti na hře, kterou klient hraje s nějakou externí autoritou (rodič, part‑
ner, …), nebo hledat nějakou skrytou zakázku, kterou je teprve třeba otevřít a pojmenovat. 
V prvním případě by poradce při aktivním egostavu Dospělý konzultaci přerušil, klienta by 
informoval o službách, které zařízení poskytuje a nabídl by mu možnost kontaktu, bude‑li 
mít někdy potřebu některou ze služeb využít (v případě aktivizace jiného poradcova egostavu 
by v tomto případě mohlo dojít i k nějaké formě konfliktu; extrémně: Rodič: „Tak mě nezdr‑
žujte od poskytování služeb těm, kteří něco chtějí.“ Dítě by pak mohlo reagovat agresivně 
v úzkosti ze svého znehodnocení). Nevýhodou této reakce je, že pokud by klient měl skrytou 
zakázku, poradce by mu takto umožnil její ještě intenzivnější devalvaci („No vida, že bylo 
úplně zbytečné sem chodit.“). Výhodou by ovšem mohlo být, že klient, který zakázku má, 
ale nemá informaci o tom, že zařízení je schopné na ni reagovat poskytnutím relevantní 
služby, se to tímto způsobem rychle dozví a může zakázku sdělit a začít s poradcem praco‑
vat na jejím naplnění (např. pokud je klient třetí osobou poslán, aby se „vyléčil ze závislosti 
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na marihuaně“, což považuje za nesmysl a chtěl by své užívání marihuany „pouze“ dostat více 
pod kontrolu a předpokládá, že v daném zařízení ho budou jen přesvědčovat „aby nebral“, 
a proto tuto zakázku ani neverbalizuje, může zjistit, že odborná pomoc při regulaci užívání 
je možná a začít ji využívat). V druhém případě může být výhodou, že poradce pomalu 
otevře klientovi prostor, aby případnou skrytou zakázku vyslovil, existuje ovšem obrovské 
riziko, že kombinací klientovy „zatvrzelosti“ a přizpůsobivosti a poradcovy „snahy objevit 
problém“ dojde k vygenerování pseudoproblému.
Co do formy komunikace je konzultace s „uživatelem v poradenství, který nic nechce“ pře‑
devším prací s klientovým odporem. Klient se v konzultaci obvykle ocitá proti své vůli (tla‑
kem či manipulací externí autority), a když už byl nucen vzdát se svého fyzického prostoru 
(a být někde, kde být nechce), drží si pevně alespoň svůj vnitřní prostor, do kterého nehodlá 
vpustit „samozvanou“ autoritu – poradce. Ohrožení, které klient cítí, a proti kterému se 
brání, je téměř vždy vnímáno egostavem Dítě. Je ohrožena jeho svoboda a volnost. K obraně 
tedy mohou být využívány všechny tři egostavy. Rodič může odvádět pozornost poradce 
(pečovat o něj nebo jej kritizovat), Rebelující Dítě pevně drží brány a může i provokovat, 
aby přimělo poradce „ztratit tvář“ a tím potenciální moc. Dospělý je pak využíván pouze 
na sociální úrovni jako kamufláž obranného systému. Poradce pak, pokud chce s klientem 
začít smysluplnou komunikaci, musí oslovovat všechny tři klientovy egostavy. Na psycholo‑
gické úrovni musí setrvávat v komunikaci Dospělý–Dospělý, tedy komunikovat stále o situaci 
„tady a teď“ a udržovat klientovu odpovědnost na jeho straně a svou odpovědnost na své, 
ale na sociální úrovni nesmí zanedbat klientova Rodiče (vnitřního ochránce) a Dítě (cítící 
se v ohrožení). Pokud by na obou úrovních komunikace aktivoval svého Rodiče nebo Dítě, 
pouze by sehrál klientem nabízenou hru, kterou by potvrdil bezúčelnost setkání z hlediska 
odborné pomoci a utvrdil by klienta v jeho obranářské pozici. Pokud by naopak na obou 
úrovních komunikoval z Dospělého, riskoval by ukončení komunikace – sice by nesehrál 
klientovu hru, ale zkříženou transakcí by přerušil tok reakcí a nebylo by o čem dál s klientem 
mluvit (tento způsob by měl smysl, pokud by se poradce rozhodl v konzultaci nepokračovat 
a pouze klientovi předat informace o nabízených službách). Ve výše popsané situaci poradce 
pokračuje v konzultaci dál a pracuje s klientovými egostavy od části 16, kde oslovuje klientova 
Dospělého a zároveň vyjadřuje podporu klientovu ohroženému Dítěti. V části 24 pak přibírá 
do komunikace klientova Rodiče a dává mu najevo, že s ním spolupracuje v ochraně Dítěte.

11.7. Uživatel v poradenství, který neví, co chce
Obvykle přichází dobrovolně s nejasnou zakázkou; komunikuje neuchopitelným způsobem; 
často má za sebou zkušenosti z jiných zařízení a manipuluje poradce do koalice proti těm, 
kteří mu (podle něj) nepomohli; na intervenci reaguje ambivalentně (je to dobré, ale k ničemu).

Typické neverbální projevy
Neverbální projevy jsou různé, ale vždy vyjadřují nejistotu. Klient se může chovat odta‑
žitě, choulit se do sebe, nebo naopak může být v pohybech velmi vstřícný, zrychlený, ale 
se zmatenými pohyby. Mimika může být prázdná, vyjadřovat smutek nebo naopak veselí, 
ovšem zřetelně křečovité. Klient může odkládat věci, které znovu uchopuje, aby je zase od‑
ložil, zpočátku konzultace vstávat, měnit křeslo, popocházet. Gestikulace při hovoru může 
být v rozporu s obsahem slov. Reakce jako smích a pláč přicházejí ve chvílích, kdy, alespoň 
zdánlivě, nesouvisí s obsahem komunikace.
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Typické verbální projevy
Do komunikace často vnáší (někdy zdánlivě) irelevantní myšlenky, které formuluje srozu‑
mitelně a jasně. Vlastní zakázka se mu ale nedaří pojmenovat. Velmi často prokládá věty 
různými akustickými vycpávkami typu „jakoby“, „ve finále“, „asi“, apod. Komunikace často 
nedrží myšlenku a těká od tématu k tématu, někdy tak silně, že klient může působit jako 
psychicky narušený (ve smyslu zmatenosti). Časté jsou také nedořečené věty a myšlenky. 
Nejistota se také často projevuje protichůdnými zprávami (chci/nechci apod.). V komunikaci 
se objevují náznaky „temných stránek života“ (obvykle nějaké nedořešené problémy či trau‑
mata z minulosti). Pokud se klientovi podaří formulovat svůj problém, vzápětí má tendenci 
jej devalvovat. Častá je preventivní devalvace již z počátku konzultace.

Analýza

1 Klientka (cca 25 let) se ještě 
neusadila do nabídnutého křesla.

Klientka 
(K):

„Já nevím, jestli sem patřím.“ Klientka z dětského egostavu oslovuje 
poradcova Rodiče a žádá jej, aby na sebe 
vzal zodpovědnost za její příchod 
(nabízí hru, kde by poradce mohl 
být zachráncem a pečovatelem).

2 Poradce 
(P):

„To já taky ne. Ale můžeme na to 
zkusit přijít. Posadíte se?“

Poradce nepřistupuje na hru, zahajuje 
komunikaci z Dospělého a nabízí, 
že zodpovědnost bude společná.

3 K: Klientka si sedá na kraj křesla. 
„Máte určitě daleko důležitější klienty, 
než jsem já. Nechci zdržovat.“ 
Klientka se zvedá.

Dítě ještě intenzivněji oslovuje 
poradcova Rodiče, aby se o vše 
postaral. Aby klientku ošetřil, nebo 
jí rovnou podpořil v sebedevalvaci.

4 P: „Pro příštích 50 minut jste 
můj nejdůležitější klient.“

Trefná transakce. Poradce dává 
informaci o „tady a teď“ Dospělému, 
sděluje Dítěti, že je důležité a Rodiči 
poskytuje důkaz své kompetentnosti.

5 K: Klientka si opět sedá. „No dobře.“ Klientka je možná v dětském 
egostavu zaskočena, že je brána 
vážně, ale situaci přijímá.

6 Poradce seznamuje klientku s pravidly 
poskytování služeb. Klientka se 
usazuje pohodlněji do křesla.

Dospělý poradce hovoří na Dospělého 
klientky. Ten reaguje aktivizací (fyzické 
přizpůsobení aktuální situaci).

7 P: „Co tedy pro vás můžu udělat?“ Dospělý–Dospělý.

8 K: „Potřebuju pomoct.“ Klientka odpovídá z Dospělého, ale 
jeho energie se rychle vybíjí.

9 Ticho. Klientka je zmatená. Cítí, že je chvíle 
pro Dospělého, ale nemá energii 
z tohoto egostavu pokračovat. Může to 
souviset se scénářem, se zákazy, …

10 P: „S čím potřebujete pomoct?“ Poradce pokračuje z Dospělého. 
Aktivizuje se ale Pečující Rodič, který 
by rád klientce usnadnil situaci.
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11 K: „Já mám koně. Mám hrozně ráda koně. 
Jezdím na jeden statek, kde ho mám 
ustájenýho. Starám se o něj a na tom 
statku pomáhám. Umím dost dobře 
jezdit na koni. Kdyby teda…“

Blokující transakce na sociální 
úrovni Dospělý. Na psychologické 
úrovni je opět plně aktivované Dítě. 
Klientka se pravděpodobně snaží 
mluvit k tématu, ale poradce netuší 
souvislosti. Dítě vytváří mlhu, která 
klientce umožňuje nekomunikovat 
s poradcem a neříci si přímo o pomoc.

12 Ticho. Klientka nechce vzít odpovědnost za svoji 
žádost o pomoc. Poradce je zmatený, neví 
jak reagovat, komunikace je zablokovaná. 
Dítě poradce je zaujaté tématem koní 
a je proto kroceno poradcovým Rodičem 
(„koně nejsou důležité, jsem poradce 
a ta slečna má nějaký problém“). 
Pozornost poradce je tedy narušená.

13 P: „Ehm. Hm. Kdyby teda co?“ Poradce se snaží zorientovat 
a za velké investice energie se pokouší 
opět rozjet komunikaci, ideálně 
na úrovni Dospělý–Dospělý.

14 K: „No začala jsem ujíždět na perníku. 
Nejdřív trochu. Nosem. Teď je to 
horší. Už jehlou. Teď teda. Tak 
měsíc, nebo dva. A ráda bych… 
Nestíhám tam jezdit. Mrzí mě to.“

Investice se vyplácí. Klientčin Dospělý 
získává prostor a energii a popisuje 
problém. Zapojuje do tématu smysluplně 
i téma, které přineslo její Dítě.

15 P: „Za tím koněm?“ Poradce získává jistotu v Dospělém 
a zmatek se pomalu vytrácí.

16 K: „Jasně. To mě tak nějak 
drželo. Jezdit. Teď už…“

Klientčin Dospělý pokračuje. Naznačuje 
širší souvislosti. Klientka je zahlcená 
svými obtížemi a neví, jak pokračovat.

17 P: „Nejezdíte?“ Poradce vybírá snazší téma (vzhledem 
k tomu, že situace se zatím nezdá pro 
klientku dostatečně bezpečná, přechází 
náznak souvislostí (v jakých potížích 
klientku drželo jezdění na koni?).

18 K: „Ne. Nestíhám tam jezdit.“ Ucelený výrok bez zámlk. Klientka se 
v tomto tématu cítí bezpečně, obrany 
jsou vypnuty a komunikuje Dospělý.

19 P: „Kvůli perníku? Protože berete?“ Přímá otázka cílená na téma užívání 
směřovaná z Dospělého na Dospělého.

20 K: „No. A přišla jsem o práci. Teda ne úplně 
kvůli perníku, ale souvisí to s tím.“

Pokračuje komunikace Dospělý–Dospělý.

21 P: „Takže vám užívání pervitinu 
začíná dělat problémy, je to tak?“

Poradce se snaží o trefnou transakci 
zobecněním, oslovuje Dospělého, Dítěti 
dává prostor k bezpečnému projevení 
a Rodiči dává najevo svou kompetenci.

22 K: „To jo.“ Trefná transakce se nezdařila. 
Zobecnění příliš ubralo energii 
klientčinu Dospělému a navrch se 
tlačí Adaptované Dítě (viz dále).
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23 P: „Přicházíte tedy s tím, že chcete 
pomoct přestat brát?“

Poradce nezaznamenal svůj nezdařený 
pokus a pokračuje v „tahu na branku“, 
aby uspíšil dojednání kontraktu.

24 K: „Jo. Ne. No… asi. Tak ňák přestat no.“ Klientka je zmatená ze ztráty konkrétních 
témat, která jí přinášela pocit bezpečí 
a v malé vnitřní bitvě egostavů vyhrává 
Adaptované Dítě, které předpokládá, 
že poradce si žádá kladnou odpověď 
a nakonec mu jí dává. V rámci procesu 
velmi důležitá (a riziková) situace, kdy 
následující reakce poradce může buď 
utvrdit klientku v přesvědčení, že i v jeho 
očích bude mít hodnotu jen, když se 
přizpůsobí představám druhých (tím 
se zamezí možnosti pozitivní změny), 
nebo klientce ukázat, že může mít 
plný respekt, ať se rozhodne jakkoli.

25 P: „Nejste si jistá, jestli chcete přestat brát?“ Tato poradcova reakce nese poselství 
takřka výhradně v neverbální složce. 
Pokud by byla pronesena s výrazem 
pohoršení nebo údivu, jednalo by se 
o reakci z poradcova Rodiče a klientka 
by ji naprosto oprávněně pochopila jako 
devalvaci své osoby. V našem případě 
poradce reaguje z Dospělého a reakce 
tedy vyznívá věcně a s respektem, jako 
prostá žádost o ujištění, zda poradce 
klientčinu situaci pochopil správně.

26 K: „To zní divně, ne?“ Klientka se 
směje. „Jsem pošahaná.“

Klientka očekávala devalvaci a na respekt 
reaguje radostně z dětského egostavu 
(Dítěti se očividně ulevilo). Pokus 
o sebedevalvaci („Jsem pošahaná.“) 
lze chápat jako rozvernou dětskou 
hru, nikoli jako vážný pokus.

27 P: „Vůbec ne. Zvlášť u perníku je to 
celkem normální. Vám se braní 
líbí, ne? Asi vás baví, ne?“

Poradce pokračuje ve vyjadřování 
plného respektu a oslovuje klientčina 
Dospělého nejprve s věcnou 
informací, poté se závažnými dotazy 
plnými respektu a akceptace.

28 K: „No vlastně, jasně, no. Baví mě 
to. A pomáhá mi to od depky. 
Ještě líp než ježdění. Jenže už to 
nechci. Jsem děsně divná.“

Dochází k plné aktivizaci 
klientčina Dospělého.

29 P: „Jste divná, protože berete?“ Poradce se orientuje v situaci a ujišťuje se, 
že mluví s Dospělým, nikoli s Rodičem.

30 K: „To ne, spousta lidí bere. Ale ten 
perník ze mě dělá divnou. Přijde mi, 
že se měním. A nelíbí se mi to.“

Dospělý má situaci i komunikaci 
plně pod kontrolou.
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31 P: „Vrátím se k tomu, co byste od našeho 
zařízení vlastně chtěla. Co bych vám 
mohl nabídnout já. Můžu vám pomoct 
naplánovat způsob, jak přestat brát, třeba 
nějakou léčbu. Ale říkala jste, že si nejste 
jistá, jestli chcete přestat brát. Je to tak?“

Poradce poté, co se nastolila bezpečná 
a stabilní komunikace Dospělý–Dospělý, 
zahajuje s klientkou vytváření kontraktu.

32 K: „Nejsem, no. Vůbec. Nevím, 
jestli o to chci přijít.“

Klientka plně spolupracuje 
při vytváření kontraktu.

33 P: „Tak co kdybychom si naplánovali pár 
setkání, který bychom věnovali prostě 
povídání o tom, jestli brát nebo nebrat? 
Zkusili bychom v tom udělat nějaký 
pořádek a pak uvidíte. Co vy na to?“

V rámci vytváření kontraktu 
vytváří poradce praktickou nabídku, 
která je přijatelná pro něj i pro 
klientku na úrovni Dospělý.

34 K: „To zní dobře.“ S úsměvem. „Vy 
mě nepošlete do blázince?“

Klientka oceňuje, že nabídka není 
manipulativní a při připojení Dítěte 
ke komunikaci si napůl v žertu ověřuje, 
zda opravdu může opustit úzkost, která 
ji na začátku konzultace provázela.

35 P: S úsměvem. „Chtěla byste, abych 
vás poslal do blázince?“

Na sociální úrovni poradce reaguje 
ze svého Dítěte malou dětskou hrou 
s klientčiným Dítětem, na psychologické 
úrovni Dospělý ujišťuje klientku, že 
tohle nebezpečí jí opravdu nehrozí.

36 K: Zasměje se. „Vůbec ne. Z toho jsem 
měla strach. Ale nenapadlo mě, co 
jinýho byste se mnou mohli udělat.“

Klientka poté, co si bezpečí ověřila 
z Dítěte, z Dospělého dává informaci o své 
původní úzkosti ze setkání s poradcem.

37 P: „Tak to jste statečná, že jste 
dorazila. Nepošlu vás nikam, 
kam byste sama nechtěla.“

Poradce k akceptaci přidává ocenění 
(především klientčinu Dítěti) 
a i na sociální úrovni dává informaci 
o bezpečí v poradenském vztahu.

38 K: „Tak fajn.“ Klientka ztvrzuje komunikaci, vyjadřuje 
pochopení a přijetí ze své strany.

39 Následuje domluva dalších setkání.

Uživatel v poradenství, který neví, co chce, potřebuje především velkou podporu v oblasti bez‑
pečí. Přichází často zmatený, jeho Dítě bývá na jedné straně plné úzkostí, že bude utlačováno, 
na druhé straně ale utlačování vyhledává, protože v takové situaci si může potvrzovat svou 
nízkou hodnotu a nemusí nést zodpovědnost za rozhodování. Jde tedy, především z počátku 
konzultace, o ujišťování klienta o jeho hodnotě a o tom, že je „v pořádku“, když zatím neví, co 
by pro sebe chtěl. Tento klient nabízí poradci mnohé možnosti k aktivní devalvaci své situace 
i osobnosti, a to především tím, že na poradce přenáší vlastní zmatek (viz část 13), který pak 
v poradci může způsobit obrannou (netrpělivou) aktivizaci rodičovského egostavu, ve kterém 
lze klienta snadno odsoudit buď k zavržení („nemůžu vám nic poskytnout, pokud nevíte, 
co chcete“) nebo k násilné intervenci, o jejímž obsahu rozhodne sám poradce (viz část 23).
Klient, který neví, co chce, přichází často se skrytými představami, „co s ním v zařízení 
udělají“ (viz část 34 a 36), je tedy z hlediska spolupráce s poradcem obvykle pasivní. Nedo‑
řečené věty a myšlenky pak jsou nejen vyjádřením zmatku, ale také popudem poradci, aby 
myšlenky dokončil a byl tak místo klienta aktivní. To odpovídá častému pocitu „vláčenosti“ 
u tohoto typu klienta. Mívá za sebou zkušenosti z různých poradenských zařízení, z nichž pak 
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pomocí fantazie spřádá výše zmíněné představy. Samotný fakt, že klient služby vyhledává, je 
ale třeba pochopit a ocenit jako vyjádření skutečné touhy po změně. Protože ale z hlediska 
egostavů bývá Dospělý na nízké energetické hladině (obvykle ve vleku ostatních egostavů) 
a Rodič klienta často do situace přispívá jen připomínkami, „že by se nemělo brát, ten po‑
radce to určitě řekne taky“, zůstává touha jen v jakémsi zmateně latentním stavu v egostavu 
Dítě. Konkretizace Rodičem se pak ale dostává do sporu s potřebami Dítěte (které si sice je 
vědomo negativních dopadů užívání drogy, ale také si uvědomuje, že mu droga v některé 
oblasti pomáhá a neví, jak jinak adekvátní pomoc získat) a klient se zmítá v pavučině vnitř‑
ního konfliktu: Dítě: „Není mi dobře, chci to změnit.“ Rodič: „Brát se nemá.“ Dítě: „Droga 
mi pomáhá.“ Dospělý: „Rozhodne to nějaký odborník.“ Dítě: „Ten mě pošle do blázince.“ 
Rodič: „Nic jiného si nezasloužíš.“ … Do tohoto konfliktu vstupuje poradce a je lákán jeho 
jednotlivými účastníky, aby se přidal na jejich stranu. Je pak na něm, aby vyváženě spolupra‑
coval s celou osobností klienta, a tím přispěl dosažení první důležité změny, totiž klientova 
pochopení, že je možné, aby dosáhl změny, jakou sám bude chtít, nikoli diktované z vnějšku 
(ta bývá reprezentována klientovým Rodičem, který se ale může podle vzoru poradce naučit 
akceptovat své Dítě a začít brát vážně jeho potřeby).

11.8. Uživatel v poradenství, který má zřejmou zakázku
Má poměrně jasnou představu, jakou službu chce, nebo čeho chce docílit, ale nemusí mít 
dostatek informací nebo může mít zkreslenou představu o možnostech řešení svého pro‑
blému. Komunikace probíhá v oddělené konzultační místnosti ve složení klient a poradce, 
oba sedí v křeslech.

Typické neverbální projevy
Je pohodlně usazený v křesle, často má nohu přes nohu. Své věci si obvykle odkládá způso‑
bem, který odpovídá jeho očekávání – v dosahu, pokud čeká krátké setkání a předpokládá, 
že brzy zase půjde (např. bundu si dá přes opěradlo křesla nebo na volné křeslo vedle, tašku 
na zem vedle svého křesla), nebo je uklidí na očekávatelná místa, pokud předpokládá, že 
setkání bude delší (svrchní oděv a tašku na věšák, mobil na poličku apod.). Gestikulace 
i mimika jsou uvolněné a adekvátní obsahu komunikace.

Typické verbální projevy
Mluví způsobem adekvátním sdělovanému obsahu, obvykle se drží tématu, vyjadřování 
je stručné a může působit dojmem připraveného „proslovu“. Pokud se komunikace ubírá 
směrem, který klient neočekával, může „ztratit nit“.

Analýza

1 Klient a poradce sedí v křeslech 
proti sobě v mírném úhlu. Proběhlo 
seznámení klienta s pravidly poskytování 
služeb (anonymita, čas, …).

2 Poradce 
(P):

„Co pro vás můžu udělat?“ Dospělý–Dospělý.
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3 Klient (K): „Potřebuju přestat brát, 
takže chci na detox.“

Na sociální úrovni z Dospělého, 
na psychologické možná z jiného egostavu 
(Dítě: „Nemluvte mi do toho, to by mě 
znejistilo.“ Rodič: „Když chce někdo 
přestat brát, musí na detox, to je jasný.“)

4 P: „Dobře. A co berete?“ Na sociální úrovni Dospělý, 
ale na psychologické úrovni 
pracuje Pečující Rodič.

5 K: „Pervitin.“ Prostá informace z Dospělého.

6 P: „Hm, co si od toho detoxu slibujete?“ Dotaz z Dospělého, Pečující 
Rodič je aktivovaný.

7 K: „No že přestanu brát.“ Odpověď z Dospělého, 
aktivizuje se Dítě („no“).

8 P: „Samotný detox vám ale 
k abstinenci pomoct nemusí. 
Máte představu, co potom?“

Informace a dotaz na sociální úrovni 
z Dospělého, na psychologické 
úrovni ale funguje Rodič.

9 K: „Jak potom?“ Klient je zaskočený, neví, kam poradce 
komunikaci směřuje, staví se do obrany.

10 P: „No až projdete detoxem, tak jak 
budete pokračovat v léčbě?“

Poradce plně komunikuje z Kritického 
Rodiče. Se skrytou agresí si „podává“ 
klienta (ten přece o žádné léčbě 
nemluvil). Možná předpokládá nějakou 
hru, protože klient „přece musí vědět, 
že detox mu nemůže pomoct“.

11 K: „Já nechci do blázince, potřebuju detox.“ Klient „startuje“ v obraně proti 
poradcově manipulaci, pravděpodobně 
z Rebelujícího Dítěte.

12 P: „Dobře. Máte nějaký vyhlídnutý?“ Poradce si uvědomuje svou chybu, 
ukončuje konflikt a plně z Dospělého 
začíná spolupracovat na klientem 
prezentované zakázce.

13 K: „To chci právě od vás. Kam mám jít. 
A doporučení budu potřebovat, ne?“

Klient pomalu ustupuje z Dítěte 
do Dospělého, alespoň na sociální úrovni.

14 Poradce předává seznam kontaktů 
na detoxy, vysvětluje podmínky přijetí 
a domlouvá se s klientem, že mu na konci 
konzultace napíše doporučení.

Na sociální úrovni komunikace 
Dospělý–Dospělý, psychologická 
úroveň je těžko odhalitelná.

15 P: „Máte, co jste potřeboval?“ Dospělý dotaz ohledně naplnění zakázky.

16 K: „Jasně. Děkuju. O to mi šlo.“ Dospělé zhodnocení.

17 P: „Máme ještě chvíli čas, můžu 
se vrátit k vaší původní zakázce 
a ještě se na něco zeptat?“

Protože poradce, vzhledem 
ke své odbornosti, ví, že je velmi 
nepravděpodobné, aby klientova 
prezentovaná představa dalšího 
postupu byla naplněna, vrací se 
na začátek komunikace, tentokrát 
ale plně z Dospělého a za plné 
akceptace klientovy svobodné vůle.

18 K: „Klidně. Ptejte se.“ Klient vnímá akceptaci a reaguje vstřícně.
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19 P: „Vy jste na začátku říkal, že chcete 
přestat brát. Myslel jste to jako 
úplně? Už si nikdy nedat?“

Trefná transakce. Poradce 
přeformulovává klientovu zakázku 
z části 3 tak, že umožňuje klientovu 
Rodiči jasné vyjádření postoje, Dítěti 
dává svobodu vyjádřit své potřeby 
a povzbuzuje Dospělého, aby se pokusil 
obě vyjádření srovnat a zjistit tak, co 
vlastně klient jako celistvá osobnost chce.

20 K: „No, už nikdy. I když… Perník mě 
dost baví, takže to bude těžký. Ale chci 
přestat úplně. Už to došlo moc daleko.“

První reaguje Rodič se svým „už nikdy“, 
po něm Dítě s potřebami, které naplňuje 
droga. Dospělý kompiluje, že přestat 
bude třeba, protože negativa už jsou 
příliš velká, ale že to bude obtížné.

21 P: „Chcete o tom chvíli mluvit? O tom, 
proč vlastně chcete přestat zrovna teď 
a ne před měsícem, nebo za měsíc?“

Poradce dává z Dospělého nabídku 
k hlubšímu rozebrání aktuální situace.

22 K: „Vlastně… Proč ne? Vy myslíte, 
že mi ten detox nepomůže?“

Nabídka je pro klienta přijatelná. 
Začíná se zpětně orientovat v konfliktu, 
který s poradcem proběhl do části 12. 
Komunikuje z Dospělého a nezdá 
se, že by psychologická rovina vedla 
z jiného egostavu (viz část 3).

23 P: „No mám s klienty zkušenost, 
že to obvykle nestačí.“

Poradce odpovídá z Dospělého, 
z pozice odborníka, který se netváří 
jako všemocný a vševědoucí.

24 K: „Hm. Tak že bych vám řek, jak na tom 
jsem? Kolik máme ještě času?“

Klient se v komunikaci Dospělý–Dospělý 
cítí dobře a bezpečně. Rozhodl 
se důvěřovat poradci.

25 P: „Dvacet minut.“

26 K: „Dobře. A nemůžete se ptát? 
Já nevím, odkud začít.“

Klient měl původně předpřipravenu 
zakázku včetně způsobu komunikace 
o ní a není si jistý pohybem v nové 
situaci. Je si ale jistý svou i poradcovou 
rolí a nemá problém říci si o pomoc.

27 P: „Můžu.“

28 Poradce pokračuje několika otázkami, 
po kterých se klient rozmluví o své 
aktuální situaci. Na konci konzultace 
si spolu domluví termín pro další 
setkání. Klient už nechce doporučení 
na detox, nicméně na radu poradce se 
rozhoduje, že si detoxy podle seznamu 
obvolá a zeptá se na podmínky přijetí 
a obsah poskytovaných služeb.

Klient s pomocí poradce rozkrývá 
svoji situaci a možnosti jejího řešení. 
Původní řešení (detox) zavrhuje, ale 
poradce jej vede k tomu, aby sám aktivně 
pracoval na své informovanosti přímo 
ze zdrojů a nespoléhal se na poradce, 
byť k němu již má důvěru, a připravoval 
si tak vlastní prostředí pro svobodné 
rozhodování ohledně své další cesty.

Uživatel v poradenství, který má zřejmou zakázku, přináší poradci do konzultace nutnost 
úvodního rozhodnutí, zda mu žádané prostě bez dalšího poskytnout (je‑li to možné), či zda se 
zabývat smyslem a smysluplností zakázky. Přikláníme se k názoru, že poradce jako odborník 
by se měl alespoň pokusit zjistit reálný cíl klienta a posoudit, zda žádaná služba k tomuto 
cíli vede. To vše samozřejmě s plným respektem ke klientovi a jeho volbě. Pokud tedy po‑
radce usoudí, že klientova představa není reálná, je třeba, aby mu tento svůj názor předložil 
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a objasnil a navrhl alternativy. Pokud ovšem i poté klient trvá na původní zakázce, poradce 
nemá právo její poskytnutí odmítnout, pokud by poskytnutí žádané služby nevyhodnotil 
jako aktivní poškození klienta. V případě, že poradce vyhodnotí zakázku jako smysluplnou, 
může klientovi poskytnout informace o alternativách, ale neměl by s poskytnutím služby 
otálet. Pokud se poradci nepodaří uspokojivě zjistit smysl klientovy zakázky, měl by vyjádřit 
své pochybnosti, ale rovněž dále neotálet s poskytnutím služby.
Často se stává, že klient, který má na sociální úrovni zřejmou zakázku, je na psycholo‑
gické úrovni klientem, který neví, co chce, nebo klientem, který nic nechce (je v zařízení 
z donucení). Pokud se poradci podaří psychologickou úroveň vytáhnout na světlo, pak lze 
postupovat jako u ostatních klientů těchto typů. Ono „vytažení na světlo“ ale může být 
poměrně obtížné. K rozeznání odlišnosti sociální a psychologické roviny vede především 
nekompatibilita verbální a neverbální roviny komunikace (často prosté informace a žádosti 
pronášené způsobem, který se jeví agresivním) a nereálnost zakázky (to ovšem nemusí být 
pravidlem). V naší kazuistice se jedná o kombinaci obojího (viz část 3).
Pokud klient komunikuje na sociální úrovni z Dospělého a psychologická úroveň je jiná, 
pak bývá velmi háklivý na devalvaci své „dospělé“ komunikace ze strany poradce. Poradce 
může vycítit nesrovnalosti zakázky a v potřebě vyhnout se neplodné hře, případně v úzkos‑
ti z vlastní devalvace, aktivovat v komunikaci rodičovský egostav a začít klienta poučovat, 
případně si na něm vylévat vztek, vyvolaný tím, že se klient „neoprávněně“ staví do role 
odborníka a poradce chce využít jen jako „automat na službu“ (viz část 10). Klient pak dobře 
vnímá devalvaci ze strany poradce a vstupuje do konfliktu (viz část 11). Pokud poradce včas 
nerozezná rozehranou agresivní hru, může konzultace vyústit v otevřený konflikt, končící 
obvykle utvrzením klienta v přesvědčení, že jedině on sám ví, co mu pomůže a dalším hle‑
dáním odborníka, který mu bez řečí poskytne, co chce. Poradce z takového konfliktu vychází 
frustrovaný a o kus blíže vyhoření (například formou generalizace: „Všichni klienti jsou 
nevděční, vůbec si neváží mého vzdělání a mých zkušeností a chtějí mě jen využívat ke svým 
pofidérním cílům.“). Pokud se poradci podaří udržet v egostavu Dospělý, nebo se v počátku 
konfliktu do něj vrátit (viz část 12), může svou věcností a akceptací klienta dosáhnout jeho 
větší otevřenosti v komunikaci o problému, o cíli, o který klientovi jde, a poskytnout mu 
pak relevantní informace a náhled na alternativní možnosti řešení.

11.9. Uživatel v HR agresivní
Překračuje hranice kontaktu, vyžaduje nadstandardní služby pomocí zastrašování a mo‑
censké manipulace. Komunikace probíhá v ordinaci, obvykle u výměnného pultu, klient 
i pracovník stojí.

Typické neverbální projevy
Pohybuje se rychle a trhaně, má široce rozkročený postoj, široce rozhazuje rukama, odklá‑
dá zavazadla na všechny okolní volné plochy, vysypává jejich obsah po zemi či po stolech, 
vstupuje do intimního prostoru pracovníka (při komunikaci se přibližuje obličejem k obličeji 
pracovníka na méně než 45cm, čímž narušuje „intimní prostor“, který je vymezen pouze pro 
nejbližší osoby, a ve kterém se můžeme vzájemně dotýkat (Hartley, 2004)), v případě, že právě 
využívá služby jiný klient, není neobvyklé, že jej odstrčí, aby si získal prostor. V kontaktu 
s pracovníkem ale obvykle nepřekračuje hranici fyzického kontaktu. V mimice projevuje 
nepřátelství a zlost. Při přítomnosti více pracovníků si obvykle ke komunikaci sám vybírá 
jednoho z nich a ostatní ignoruje.



82

Typické verbální projevy včetně typických obsahů
Mluví hlasitě, nepřátelským tónem. Používá krátké věty, často neúplné (např. „Pět.“ místo 
„Chci vyměnit pět stříkaček.“). Nezdraví, neprosí, neděkuje, pracovníka obvykle přímo ne‑
oslovuje, a pokud se obrací přímo na něj, používá tykání. Při formulaci zakázky se neřídí 
poskytovanými službami, ale žádá cokoli, co ho napadne. Pokud mu pracovník nevyhoví, 
okamžitě vstupuje do konfliktu – zvyšuje hlas, používá vulgární výrazy (těmi pak často začne 
pracovníka přímo oslovovat) a z nemluvnosti přechází do souvislého nepřerušovaného toku 
řeči. Nejčastějšími argumenty při vymáhání služby je „Jste tady pro mě!“ a „Já beru x let!“. 
Pokud mu není vyhověno, odchází s hlasitými hodnotícími soudy.

Analýza

1 Klient rychlým krokem vchází do ordinace, 
hází batoh na židli pro konzultace, z kapsy 
něco vyloví a hodí to do kontejneru 
na použitý injekční materiál.

Klient s aktivovaným egostavem 
Rebelující Dítě dává explicitně najevo 
pohrdání pravidly a zvyklostmi zařízení 
a obsazuje co největší prostor ordinace.

2 K výměnnému pultu přistupuje pracovník.

3 Pracov-
ník (P):

„Dobrý den, chcete si vyměnit?“ Pracovník klienta oslovuje 
transakcí Dospělý–Dospělý.

4 Klient (K): Mlčí. Klient dává najevo pohrdání 
pracovníkem.

5 P: „Příště počkejte, až budu u kontejneru, 
abychom mohli spočítat, kolik stříkaček 
měníte. Kolik jste tam hodil?“

Pracovník sděluje základní pravidla, 
pokračuje v komunikaci Dospělý–Dospělý.

6 K: „Padesát.“ Rebelující Dítě zkouší, zda pracovník 
nemá aktivované Adaptované Dítě 
a zda se nebude chtít vyhnout konfliktu 
vyhověním nesmyslnému požadavku.

7 P: „Nezlobte se, ale padesát to určitě 
nebylo, natolik jsem to viděl, když 
jsem sem šel. Kolik to teda bylo?“

Na sociální úrovni pracovník pokračuje 
v komunikaci Dospělý–Dospělý. 
Osobnější obsah („… natolik jsem to 
viděl, když jsem sem šel“) ukazuje 
probouzení egostavu Kritický Rodič.

8 K: „No padesát, nejsem blbej.“ Klient z Rebelujícího Dítěte reaguje 
na pracovníkova Kritického Rodiče 
a vstupuje do osobního sporu.

9 P: „Právě proto je potřeba, abyste je 
tam neházel, když u toho nejsme. Já 
odhaduju nejvýš deset. Je to tak?“

Na psychologické úrovni je pracovník 
plně v Kritickém Rodiči a kárá klientovo 
Dítě, na sociální úrovni udržuje 
komunikaci Dospělý–Dospělý a tím 
zdání bezpečné profesionality.

10 K: „Dej mi těch padesát, já 
pospíchám. Konzoše a vodu.“

Klient trvá na svém a nabízí 
pracovníkovi, že se bude moci vyhnout 
konfliktu, když vyhoví. Oslovuje tak 
pracovníkova Pečujícího Rodiče, aby se 
postaral o vlastní dětský egostav, jehož 
potřeby mohou být v konfliktu ohroženy.

11 P: „Dám vám deset. Konzolíny, vodu, 
ještě něco? Filtry a kyselinu třeba?“

Pracovník přebírá klientův trik z části 10. 
Trvá na svém a hrozící konflikt se snaží 
zažehnat nabídkou nekonfliktních témat.
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12 K: „Co to na mě zkoušíš, ty píčo? Já beru 
dvacet let, to jsi ještě tahal kačera.“ Máchá 
rukama před obličejem pracovníka.

Klient na pracovníkovo použití vlastní 
metody reaguje výbuchem agresivity. 
Na sociální úrovni oslovuje pracovníkům 
dětský egostav ze svého Kritického Rodiče, 
na psychologické úrovni se jedná o útok 
Dítěte klienta na Dítě pracovníka.

13 P: „Heleďte nechte si ty nadávky, 
trochu si ustupte a pojďte se 
domluvit. Podle mě jich bylo deset. 
A to kdoví jestli. Chcete je?“

Pracovník v ochraně svého dětského 
egostavu na psychologické úrovni 
plně aktivizuje Kritického Rodiče 
(pravděpodobně z vnitřní pobídky 
Pečujícího Rodiče, který se snaží 
udržet Dítě mimo sociální úroveň 
komunikace), ale na sociální úrovni 
stále drží komunikaci Dospělý–Dospělý.

14 K: Ustupuje, i když dál máchá rukama 
a udělá několik kroků dokola po ordinaci, 
načež se vrací k výměnnému pultu, už 
ale dál od pracovníka. „Do prdele, já se 
na to vyseru. Todle jsou nějaký služby? 
Ty mi máš dát, co si řeknu, kreténe!“

Klient je rozhozený z faktu, že pracovník 
v části 13 nezareagoval na výzvu k souboji 
a vzdává možnost přímého souboje. Snaží 
se o komunikaci z Kritického Rodiče, ale 
je plně ovládán Rebelujícím Dítětem.

15 P: „Tak takhle to nefunguje. Kdybyste chtěl 
informace, jaká jsou pravidla poskytování 
služeb, můžeme si na to sednout. Teď 
to pojďte ukončit. Dám vám patnáct, to 
je dobrý kompromis, ne? Chcete je?“

Pracovník ignoruje reálný stav klienta 
a reaguje, jakoby klient v části 14 
komunikoval z egostavu Dospělý. 
Pečující Rodič se chápe příležitosti 
a vytváří realitě neadekvátní nabídku, 
kterou vydává za kompromis, aby 
tak vytvořil prevenci proti dalšímu 
tlaku klienta na vznik konfliktu.

16 K: „Tak je naval, blbečku. A tu vodu si sežer.“ 
Odchází k batohu a štrachá se v něm.

Klient v egostavu Rebelující 
Dítě přijímá nabídku.

17 P: Podává patnáct stříkaček. „Prosím. Nic 
jinýho teda nechcete? Vitamín? Čaj?“ 
Stříkačky stále drží v natažené ruce.

Pečující Rodič pracovníka 
na psychologické úrovni dál pracuje 
na uchlácholení klientova Dítěte. 
Nabízí další služby a tělesně projevuje 
trpělivost a nadstandardní vstřícnost.

18 K: Ze židle sebere batoh, přejde k pultu, 
vyškubne pracovníkovi stříkačky 
z ruky a rychle odchází. „Todle jsou 
prej služby feťákům! Čůráci!“

Rebelující Dítě klienta slaví 
vítězství, i když ne tak velké, 
jak si původně plánovalo.

19 P: „Na shledanou.“ Připadá si 
zneužitý a nedoceněný.

Pracovníkovi se podařilo udržet se 
v egostavu Dospělý pouze na sociální 
úrovni a nepodařilo se mu udržet 
plnou profesionalitu. V egostavu 
Dítě prožil ohrožení své integrity 
a v egostavu Rodič vydal velké 
množství energie na svoji ochranu.

Agresivní uživatel v HR při komunikaci s pracovníkem obvykle stabilně setrvává v ego‑
stavu Rebelující Dítě. Snaží se pracovníka donutit ke sledu komplementárních transakcí 
Dítě–Dítě, který je pro něj výhodný a těžko se ukončuje. Zastrašuje, vyhrožuje, provokuje. 
Dalo by se říci, analogicky k chování dětí (nezralých osobností), že se jedná o jakýsi druh 
šikany. V prvním řádu se snaží vyvolat v Dítěti pracovníka pocit ohrožení a strach tak, aby 
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se pracovník vyhnul konfliktu poskytnutím nadstandardních služeb, v druhém řádu, pokud 
tato taktika neuspěje, se snaží pracovníka „vykolejit“; jeho Dítě vyprovokovat ke konflik‑
tu, aby tak docílil jeho neprofesionálního jednání a dokázal tak, že on je ten mocný, kdo 
ovládá situaci. I v druhém řádu tak může s využitím nezvládnutého pracovníkova pocitu 
viny za neprofesionalitu docílit poskytnutí nadstandardních služeb; pracovník se tak může 
snažit „odčinit“ svou chybu, nebo docílit rychlého ukončení frustrujícího zážitku (aby to 
měl za sebou). Při nezvládnutém kontaktu (jak je popsáno v kazuistice) pracovník obvykle 
do klientovy hry nejprve naskočí aktivizací egostavu Kritický Rodič – začne kárat a poučovat 
z pozice autority (viz část 7). Klient pak ovšem reaguje stupňováním provokací a agrese (část 
12) a pracovníkovu Kritickému Rodiči rychle dochází dech (nefunguje to). Pracovníkovo Dítě 
začíná vnímat své ohrožení (od pocitu nedoceněnosti a zostuzení až po strach z fyzického 
napadení ze strany klienta – nemáme zde na mysli racionálně podložený strach vycházející 
z posouzení vnímaného klientova aktuálního stavu nebo diagnózy pracovníkovým egostavem 
Dospělý, ale podvědomý strach z napadení, které je v reálné situaci vysoce nepravděpodobné; 
toto rozlišení bývá obvykle zřejmé, ale někdy obtížné). Pokud pracovník frustraci neustojí 
a pustí své ohrožené Dítě do přímé komunikace s klientem, hrozí (podle osobnosti pracov‑
níka) podlehnutí výhrůžkám a poskytnutí jakékoli služby (čímž ovšem dojde k potvrzení 
funkčnosti klientovy taktiky a lze očekávat, že každý další kontakt mezi ním a dotyčným 
pracovníkem bude probíhat obdobně či se bude dále stupňovat v agresivitě), nebo k vyhrocení 
konfliktu na úroveň vzájemné slovní (extrémně i fyzické) agrese. Každopádně pak kontakt 
proběhne naprosto neprofesionálně s většími či menšími negativními dopady na vztah s kli‑
entem, na pracovníka, nebo dokonce na celé zařízení. Agresivní klient z takového kontaktu 
může vyjít pouze jako vítěz (byť subjektivní a z hlediska reálné funkčnosti životních postojů 
je, stejně jako pracovník, poražený). I když pracovník ohrožené Dítě do přímé komunikace 
s pracovníkem nepustí, je velmi obtížné (ne‑li v této fázi nemožné) přestoupit do funkčního 
egostavu Dospělý (viz část 13). Pracovníkova frustrace bývá obvykle příliš velká na to, aby 
to bylo proveditelné bez zásahu zvnějšku. Na konci kontaktu tak obvykle pracovníka čeká 
pocit zklamání ze sebe i z klienta („neumím to, nezvládám to“, „všichni feťáci jsou nevděční 
hajzlové“, apod.), což může být vysoce energetickým palivem pro cestu k vyhoření.
Je málo funkčních možností, jak v kontaktu s agresivním klientem zachovat bezpečný profe‑
sionální přístup. Jednou z nich je třeba prosté držení se na komunikaci Dospělý–Dospělý (tedy 
způsob, kdy pracovník reaguje pouze na racionální složku klientových transakcí a ignoruje 
ostatní složky). To je ovšem velmi vysilující a vyžaduje to od pracovníka vysokou sebekázeň 
a velký odstup od klienta (téměř na úrovni „vypnutí“ jakékoli empatie), což není vždy a pro 
každého možné. Poměrně funkčním, bezpečným, v praxi ověřeným a minimálně vysilujícím 
způsobem se jeví přistoupení na komunikaci Dítě–Dítě na sociální úrovni, ovšem za zacho‑
vání psychologické úrovně Dospělý–Dospělý. Jedná se buď o přistoupení na mírný konflikt 
se stálým podtextem organizace poskytnutí služby (např. na část 6 pracovník mohl reagovat 
takto: „No to ani náhodou, to mě neštvěte, dělat si ze mě srandu. To byla tak desítka možná. 
Tu vám jsem ochotnej dát, ale víc ani ň.“ – pracovník takto přistupuje na klientovu formu 
komunikace, ale dává jí nový obsah, kterým jasně a profesionálně vymezuje hranice a role 
pro další poskytnutí služby), nebo o obracení konfliktu v humorné pošťuchování Dítěte pra‑
covníka a Dítěte klienta (v tomto způsobu mohl pracovník na část 6 reagovat takto: „No vy 
jste srandista, to je jak kdybych třem kytkám konopí říkal pole. Desítku vám dám. To je pro 
mě ok.“, případně na část 18: „Počkejte, to mi připomíná, že jsem vám nenabídl kondomy. 
Máme jahodový, nechcete?“ – tento způsob se snaží vytlačit agresivitu humorem s náplní 
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stanovení hranic a pozic při poskytování služby, vyžaduje ovšem od pracovníka velkou zku‑
šenost, cit pro situaci a velkou a zdravou sebejistotu, aby kontakt proběhl s plným respektem 
ke klientovi – tento způsob vždy „rozhodí“ klientovu agresivní komunikaci, ale je na doved‑
nosti pracovníka, aby z nové situace dovedl vytvořit smysluplný proces poskytnutí služby).

11.10. Uživatel v HR „kamarádský“
Překračuje hranice kontaktu, manipuluje pracovníka pomocí „apelování na lidskost“ k získání 
nadstandardní blízkosti nebo služeb. Komunikace probíhá v ordinaci, obvykle u výměnného 
pultu, klient i pracovník stojí.

Typické neverbální projevy
Pohybuje se obvykle shrbený nebo naopak „fanfarónsky“ vypjatý do luku. Často střídá 
tempo pohybu od rychlého k pomalému a zpět. Při pozdravu rád používá „tradičních“ gest: 
smeknutí čepice či alespoň „zasalutování“ dvěma prsty. V prostoru se zpočátku drží zpátky 
(někdy až v zárubních vstupních dveří), během komunikace se pomalu posouvá stále dál až 
do prostor, ve kterých se klienti bez pozvání pracovníků nepohybují. Nenarušuje bezdůvodně 
intimní prostor pracovníka, pokud ale najde důvod, nezdráhá se do něj vstoupit („Vy máte 
hezký vlasy, ukažte, já si sáhnu.“). Zavazadla si ukládá na zem hned za dveřmi a během ko‑
munikace má tendenci je vybalovat a věci ukládat po volných plochách. Rád své věci ukazuje 
pracovníkům. I v případě, že již byl obsloužen, často postává v ordinaci a úslužně dělá místo 
dalším klientům. V mimice projevuje dobrou náladu a zájem, není neobvyklé využívání 
intenzivnější mimické komunikace typu pomrkávání a cílených úsměvů. Často komunikuje 
se všemi pracovníky v místnosti najednou, i když se nejvíce soustřeďuje na jednoho z nich.

Typické verbální projevy včetně typických obsahů
Mluví hlasitě, žoviálním tónem. Používá dlouhé věty se zabíhavým obsahem. Skáče od té‑
matu k tématu. Pracovníkům obvykle vyká, a pokud jednorázově použije tykání (obvykle 
vůči pracovníkovi pohlaví, na které je sexuálně orientován), odůvodní to vtipem a omluví 
se. Často pracovníky chválí, obvykle v oblastech, které nesouvisí s poskytováním služeb 
(vzhled, oblečení, šperk, …). Při komunikaci s pracovníky často používá historky ze svého 
života nebo z minulosti zařízení („To tenkrát tady pracovala jedna taková…“), které nesouvisí 
s jeho aktuální žádostí o službu, mívá tendenci používat jemné sexuální narážky na pracov‑
níky. V přítomnosti pracovníka často jiným klientům sděluje, jak je s pracovníky spokojený 
a dává jim rady z oblasti užívání (v pozici laskavého rádce – spolupracovníka zařízení). Při 
komunikaci se výrazně vyděluje od ostatních klientů – např. o nich mluví jako o „těch feťá‑
cích“ a vyjadřuje soucit, jak těžké to s nimi pracovníci mají. Žádost o nadstandardní službu 
obvykle sděluje jen tak mimochodem, často při odchodu. Pokud mu není vyhověno, často 
stupňuje chvály a apeluje na to, že je dlouholetý „ověřený“ klient, že si „musíme pomáhat“, 
že pracovníkům vždycky pomáhá, a tedy že by si zasloužil výjimku, atp. V některých pří‑
padech se pak může převrátit v typ „Uživatel v HR agresivní“; při příští návštěvě zařízení 
(někdy ještě týž den) pak přichází opět ve své původní pozici buď s omluvami, nebo se o své 
změně vůbec nezmiňuje.
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Analýza

1 Klient (K): Vstupuje dlouhými kroky do ordinace 
téměř v záklonu a zastavuje se kousek 
za vchodovými dveřmi. „Dobrý den! Jak 
se máme? Dneska je tu ňák prázdno 
ne? Asi jsou všichni feťáci na poli, co?“

Klient postojem těla dává najevo nadhled 
a tím spřízněnost s pracovníky, možná 
dokonce nadhled nad pracovníky 
maskovaný uctivou fyzickou vzdáleností. 
Slovní komunikaci začíná z egostavu Rodič 
a oslovuje tentýž egostav u pracovníka, 
čímž se snaží vytvořit koalici „přátel“ 
a „odborníků“. Pojem „feťáci“ používá 
jako nabídku ke společnému kritizování 
ostatních klientů, zmínka o poli je 
ukázkou, že se v problematice orientuje; 
zve tedy pracovníka ke hře Rodičů, 
kterou by bylo možno nazvat „My jsme 
ok a držíme při sobě, oni jsou póvl.“.

2 Poradce 
(P):

„Dobrý den, co byste rád? Pojďte 
dál, ať na vás nemusím hulákat.“

Pracovník nepřistupuje na hru a oslovuje 
klientův egostav Dospělý ze svého 
egostavu Dospělý. Volba žoviálních slov 
a formulací („co byste rád“ a „hulákat“) 
ale může klientovi naznačovat ochotu 
k vytvoření koalice „přátel“.

3 K: Postoupí dál do ordinace a starostlivým 
hlasem pronáší: „No jak se máme, co?“

Klient nereaguje na výzvu ke komunikaci 
Dospělý–Dospělý a zintenzivňuje tlak 
k sociální komunikaci Rodič–Rodič osobní 
otázkou (spolu s vytvořením větší fyzické 
blízkosti), v níž navazuje na pracovníkovu 
žoviálnost. Klient využívá své 
obeznámenosti s náročností práce 
v zařízení a nahazuje pracovníkovi háček, 
zda by si nechtěl postěžovat a potvrdit 
tak blízkost. Na psychologické úrovni 
tedy oslovuje pracovníkův egostav Dítě.

4 P: „Znáte to, celkem dobře, ale 
mohlo by to být lepší.“

Pracovník se na háček chytá očkem únavy 
a nedoceněnosti a reaguje na sociální 
úrovni z egostavu Dospělý, nicméně 
na psychologické úrovni se ozývá se 
svými potřebami egostav Dítě.

5 K: „No jo, to je jasný, ale tamhle slečna,“ 
ukazuje na pohlednou stážistku, 
„ta by nám určitě pomohla, co?“ 
Podívá se na vedle stojící pracovnici. 
„Jejda, paní vedoucí, dobrý den, to já 
nic, já jenom že tady máte vždycky 
takový pěkný stážistky, ale vy jste 
stejně nejhezčí. Vás mám rád.“

Klient reaguje na aktivizaci pracovníkova 
egostavu Dítě a sám plynule přechází 
z egostavu Rodič do egostavu Dítě, 
ve kterém vyzývá pracovníka k „blbnutí“ 
se sexuálním podtextem, čímž může velmi 
posílit přátelskou koalici. Do komunikace 
zapojuje i další přítomné v místnosti 
a vyzývá tak k vytvoření „party 
přátel“. Stážistku zapojuje pouze jako 
objekt (je si vědomý, že nemá moc mu 
naplnit potřeby, se kterými do zařízení 
vstupuje), ale pracovnici tvrdě vyzývá 
k nedospělé komunikaci. V jejím případě 
ze svého egostavu Dítě oslovuje „náhodnou 
střelbou“ jak její egostav Dítě (mohla by 
např. upadnout do rozpaků), tak egostav 
Rodič (mohla by reagovat pokáráním) – 
obojí zvyšuje osobní blízkost.
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6 P: „No, Pepo, pojďte mluvit se 
mnou. Co byste rád?“

Pracovník se snaží komunikaci přepnout 
na úroveň Dospělý–Dospělý. Vzhledem 
k tomu, že hra z částí 3 a 4 přinesla svou 
výplatu v zástupném pocitu viny, že 
pracovník zneužil klienta k postěžování 
(ve skutečnosti byl klientem zneužit 
vytvořením neadekvátní blízkosti, což 
vede k exkluzivnější péči o klienta; 
reálným pocitem by tedy byla nejistota 
nebo naštvanost – klientova otázka 
z části 3 rozhodně nepatří mezi 
standardní komunikaci mezi klientem 
a poskytovatelem služby), využívá k tomu 
i přímého oslovení křestním jménem 
klienta; to může být při komunikaci 
s klientem normální, ale v této situaci 
to klientovi potvrzuje funkčnost jeho 
hry zaměřené na získání exkluzivity.

7 K: „Co bych rád, to bych radši neříkal. 
Haha.“ Dívá se na vedle stojící pracovnici.

Odpovídá pracovníkovi, ale transakce 
směřuje k pracovnici. Na obě strany se 
jedná o komunikaci Dítě–Dítě; směrem 
k pracovníkovi machisticky „pomrkává“, 
pracovnici oslovuje se zjevnou sexuální 
narážkou (ovšem na psychologické úrovni, 
takže mu umožňuje únik z tématu).

8 Vedle 
stojící 
pracovnice 
(VSP):

„Pepo, nechte toho, dobře 
víte, že to na mě neplatí.“

Pracovnice nevydrží tlak klienta a reaguje 
z egostavu Rodič (vstupuje do hry). 
Tím klienta zve do blízké komunikace 
a potvrzuje mu funkčnost jeho chování.

9 K: „Ale jo, paní vedoucí, to je 
legrace, ne? Mimochodem máte 
fakt krásný ty… náušnice.“

Klient se chápe příležitosti, reaguje 
na pracovnici. První větou vítá pracovnici 
v komunikaci oslovením jejího vstupního 
egostavu – Rodiče, tím se pracovnice stává 
plně součástí komunikace. V druhé větě 
okamžitě přitvrzuje hru na blízkost se 
sexuálním podtextem na úrovni Dítě–Dítě.

10 VSP: Káravě: „Pepo, bavte se s kolegou, 
ten čeká, co chcete.“

Pracovnice se snaží ze hry uniknout 
přechodem na komunikaci 
Dospělý–Dospělý, ale psychologické úrovni 
zůstává v komunikaci Rodič–Dítě a udržuje 
tak s klientem neadekvátní blízkost.

11 K: „Jasně, paní vedoucí, pro vás všecko.“ Klient se sebejistě pohybuje v „přátelské 
blízkosti“, kterou společně s pracovnicí 
vytvořili, a odpovídá komplementárně 
Dítě–Rodič. To umožňuje dočasně 
komunikaci přerušit a při další 
příležitosti ve stejné pozici navázat.

12 VSP: „Haha.“ Odchází z ordinace 
do služebních prostor.

Pracovnice vnímá, že se jí situace 
vymkla z rukou a nenachází jiný 
způsob ukončení hry, než plné 
přerušení kontaktu s klientem.
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13 P: Cítí nejistotu z významu komunikace 
mezi klientem a pracovnicí. „Tak 
co byste teda rád, Pepo?“

Pracovník si není jistý, zda neměl nějak 
zasáhnout, nicméně celou komunikaci 
klient–pracovnice se rozhodne ignorovat 
a pokouší se vrátit k části 6 a zahájit 
komunikaci Dospělý–Dospělý.

14 K: „No teda, to je ženská, co? Ta mi 
tady vždycky moc pomůže. Vy jste 
ale taky moc hodnej. Polívčičku 
jenom si vezmu. A hned utíkám.“

Klient vstupuje do hlavní části své hry. 
Původně sexuální narážky přesouvá 
rychle na obdiv k profesní zdatnosti jak 
pracovnice, která posloužila jako můstek, 
tak pracovníka, s nímž komunikuje. Snaží 
se tak vytvořit situaci, kdy pracovník bude 
ujištěný, že role „pracovník“ a „klient“ 
jsou opět jasně a beze zmatku rozvrženy, 
nicméně trvající blízkost z předchozích 
transakcí jej donutí vnímat tohoto 
konkrétního klienta jako výjimečného 
a hodného větší péče. Pracovník by 
se tak vzdálil od dospělého vnímání 
situace (na žádanou službu už je pozdě 
a pravidla neumožňují ji poskytnout) 
a s plně aktivovaným egostavem Pečující 
Rodič by žádanou službu poskytl.

15 P: „Jsou 2 hodiny, Pepo. Polívka je 
jenom do dvanácti. To přece za ty 
roky, co sem chodíte, víte, ne?“

Pracovník na sociální úrovni 
Dospělý–Dospělý informuje klienta 
o realitě. Na psychologické úrovni se 
mu ovšem zaktivizoval Kritický Rodič 
a brání se maskovaným káráním.

16 K: „No jo, no jo. Já jsem to nestih’. Já 
vím, pravidla. Jasně, to je třeba, 
abyste tady s těma feťákama vůbec 
vydrželi. Já jí nebudu jíst tady. 
Schovám si jí pod bundu a jdu.“

Klient se v egostavu Adaptované 
Dítě snaží uchlácholit pracovníkova 
Kritického Rodiče.

17 P: „Ne, Pepo. Polívku vám už nedám. 
Ale můžu vám dát čaj, chcete?“

Pracovník se na sociální úrovni stále 
drží v komunikaci Dospělý–Dospělý, 
ale na psychologické úrovni se aktivita 
přesouvá z Kritického na Pečujícího Rodiče.

18 K: „Ale šéfiku, já mám fakt hlad. 
Ráno jsem koupil, hahaha, skvělou 
bonboniéru, francouzskou, ale někdo 
mi jí ukrad‘. Hajzlové feťácký. Víte, že 
vám vždycky pomáhám s uklízením, 
dejte mi polívčičku a já utíkám. Paní 
vedoucí –“ volá ke dveřím do služebních 
prostor „pojďte se přimluvit!“

Klient v egostavu Dítě velmi dobře 
zaznamenal aktivizaci pracovníkova 
Pečujícího Rodiče a používá všechny 
dostupné způsoby, aby získal žádanou 
službu. Apeluje na soucit (hlad, okradení), 
na profesní blízkost („hajzlové feťácký“), 
na vděčnost (pomoc s úklidem), 
na potřebu klidu (po obdržení služby 
hned odejde), snaží se do situace znovu 
zatáhnout pracovníkův zmatek z předchozí 
klientovy komunikace s pracovnicí.

19 P: „Nechte toho, Pepo. Chcete 
ten čaj? Cukr navíc?“

Pracovník se, za velkých výdajů vnitřní 
energie, stále drží na sociální úrovni 
v komunikaci Dospělý–Dospělý. Drobnou 
úlitbou aktivovanému Pečujícímu 
Rodiči je nabídka cukru navíc, což je 
nadstandardní služba, kterou je možné 
poskytnout, nicméně klient o ni nestojí.
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20 K: Zmizí úsměv. „Hm, no jo. Se na to můžu 
vysrat. Dejte mi ten čaj. Mně je úplně 
blbě z hladu. Sakra.“ Bere si čaj a odchází.

Klient vzdává aktuální nátlak 
na poskytnutí služby a snaží se 
v pracovníkovi vyvolat pocit viny a tím 
si předpřipravit příští obdobnou situaci.

21 P: „Na shledanou.“ Má pocit 
zmatku a není si jistý, zda neměl 
vyhovět a vydat polévku.

Pracovník díky stabilitě na sociální 
úrovni navenek ustál situaci (pravidla 
byla dodržena), ale nedokázal ustát 
situaci na psychologické úrovni. Dostal 
se tak do vnitřního sporu mezi svým 
cítěním a svým chováním. Zůstal‑li 
by tento stav neošetřený, zvyšuje se 
riziko neprofesionálního jednání 
v dalších obdobných situacích.

„Kamarádský“ uživatel v HR se obvykle v komunikaci s pracovníky snaží vytvořit nadstan‑
dardní blízkost a připravit tak pro sebe mimořádně výhodnou pozici pro získání služeb, 
na něž aktuálně nemá nárok, nebo dokonce překračují pravidla poskytování služeb v zaří‑
zení. Často se jedná o dlouhodobý proces, kdy u jednotlivých pracovníků postupně proniká 
za jejich profesionální hranice. Někteří uživatelé, zkušení v tomto druhu komunikace (který 
pravděpodobně používají i jinde než v drogových službách – na úřadech, u soudů, s příbuz‑
nými, …), dokáží do pasti neadekvátní blízkosti nalákat i zkušeného pracovníka.
V sociální komunikaci obvykle rychle přepínají mezi egostavy Rodič a Dítě (pravděpodobně 
se na hluboké psychologické úrovni může jednat výhradně o komunikaci z egostavu Dítě – 
převážně Adaptované, ale možnost analýzy v tomto směru je omezená vzhledem ke krátkosti 
a obsahové omezenosti kontaktu v rámci poskytování služeb HR). Dokonce může na soci‑
ální úrovni projevy obou egostavů kombinovat – např. ve verbální komunikaci jeho Rodič 
oslovuje pracovníkova Kritického Rodiče (viz část 1), neverbální úroveň ale vyjadřuje postoj 
Dítěte žádající pracovníkova Pečujícího Rodiče o pozornost a soucit. Tato nejasnost komuni‑
kace vytváří u pracovníka zmatek a nejistotu, ze které ale může nacházet východisko právě 
v přiblížení se klientovi a vytvoření kamarádské koalice – ta má poměrně jasná pravidla, 
která ovšem objektivně překračují hranice poskytování služeb a jsou z dlouhodobého hle‑
diska jednostranně výhodná pro klienta. V krátkém horizontu ale přinášejí pracovníkovi 
uchopitelné pocity, usnadňují rozhodování a zdají se nevést ke konfliktu.
Nejčastějšími transakcemi na sociální úrovni, které „kamarádský“ klient k vytvoření nad‑
standardní blízkosti používá, jsou:
•	 Rodič–Rodič (často na počátku komunikace, viz části 1 a 3, nebo na jejím konci), 

obvykle ve formě „zanadávejme si spolu na ostatní klienty, na policajty, na politiky, 
na nízké dotace…“

•	 Dítě–Dítě (obvykle v průběhu komunikace), se projevuje výzvami k hraní si se slovy, 
s myšlenkami, s představami, často se sexuálním podtextem (viz části 7 a 9) – buď 
ve smyslu společného vtipkování o sexuálně preferovaném pohlaví (např. „my chlapi se 
rádi podíváme na pěknou ženskou“) nebo ve smyslu flirtování s pracovníkem sexuálně 
preferovaného pohlaví. Pokud je klient a pracovník stejného pohlaví, ale jiné sexuální 
preference, vstupuje často do hry ještě další stupeň zmatku (např. když s mužským 
heterosexuálně orientovaným pracovníkem flirtuje mužský homosexuálně orientovaný 
klient). Tento typ transakce se také často projevuje ukazováním a chlubením se 
zajímavými věcmi a artefakty (nůž, tetování, mobil, …) nebo nabídkami popovídání 
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si o oblastech společného zájmu (auta, fotbal, …). V transakcích Dítě–Dítě bývají 
také zamaskovány první žádosti o nadstandardní službu nebo péči (viz část 14).

•	 Dítě–Rodič. Tento typ transakce se objevuje obvykle poté, co neuspěje 
první žádost o nadstandardní službu. Klient se snaží oslovit pracovníkova 
Pečujícího Rodiče (viz části 16 až 20), vzbudit soucit, pocit viny.
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12. Výsledky – doporučení ke zlepšení 
komunikace v rámci jednotlivých kazuistik 
na základě předchozí analýzy

12.1. 
Hyperprotektivní rodič je jako klient především usazen v Kritickém Rodiči a komunikace 
s ním je na psychologické úrovni plná pastí vedoucích k hrám (komunikaci skrytě zamě‑
řené k jinému cíli, než je rolemi klient–poradce definován) a k boji o moc. Poradce často 
musí vynaložit velké úsilí, aby se udržel v egostavu Dospělý a na hry nepřistoupil. Potřebuje 
k tomu velké profesní sebevědomí, jistotu ve svém konání, ale také stálou pozornost k proce‑
sům „tady a teď“ během konzultace. Je vhodné, aby s tímto typem klienta pracoval poradce 
zkušený a po praktické stránce, je‑li to možné, je vhodné konzultaci s hyperprotektivním 
rodičem plánovat na brzké hodiny pracovní doby s ohledem na únavu poradce. Při samotné 
práci s klientem je třeba stále se pokoušet vnímat a oslovovat všechny tři egostavy (ideální je 
užívání trefných transakcí, ale zdařilá trefná transakce bývá vzácností, viz Analýza, části 24, 
26, 28, 30). Nelze zanedbávat klientova Kritického Rodiče, ze kterého obvykle vede konzul‑
taci. Je třeba jej zřetelně vnímat a dávat najevo, že jej poradce akceptuje, i když s ním třeba 
nesouhlasí. Někde pod sebevědomím tohoto typu klienta bývá strach Dítěte. V počátcích 
kontaktu není vhodné se na Dítě obracet přímo („vnímám, že máte vlastně strach“), obvykle 
bývá skryto hluboko a aktivní Kritický Rodič k němu verbální informaci nepustí, ale je dobré 
o něm vědět a (někdy agresivně) sebevědomé chování klienta nevnímat jako osobní útok nebo 
devalvaci, ale právě jako jeho specifickou (a lety ověřenou) formu ochrany Dítěte. Je tedy třeba 
se obracet výhradně na klientova Dospělého, pevně a trpělivě v tomto způsobu komunikace 
setrvávat, i když klient může tlačit na přepnutí do pro něj subjektivně bezpečnějšího způsobu 
komunikace Rodič–Dítě (viz Analýza, část 23). Trpělivě oslovovaný Dospělý se ale nakonec 
téměř u každého klienta ozve a konzultace pak dostává zcela jiný ráz (někdy je tato změna 
tak razantní, že se poradce musí aktivně bránit nepraktickému a neprofesionálnímu pocitu 
triumfu – viz Analýza, část 32). Je třeba dodat, že klient typu hyperprotektivní rodič má svůj 
„styl“ obvykle velmi zažitý. Proto se při opakovaných konzultacích často stává, že výchozí 
situace je pokaždé stejná. Pokaždé je třeba trpělivě poslouchat Kritického Rodiče a vytrvale 
oslovovat Dospělého, který se nakonec obvykle do komunikace přihlásí. Vzhledem k tomu, 
že u hyperprotektivního rodiče se často jedná o kontaminaci dospělého egostavu egostavem 
Rodič, což rozhodně nebývá stav, který by mohla změnit poradenská konzultace, je třeba 
počítat s tím, že i když klient začne komunikovat z Dospělého (a poradce má pocit úspěchu), 
může se jednat pouze o aktuální aktivaci té části Dospělého, která není kontaminována Ro‑
dičem a komunikace může být kdykoli Rodičem opět ovlivněna.

12.2. 
Práce s klientem typu rodič racionální, ale neinformovaný, se týká především samotného 
obsahu konzultace. Poradce by tedy měl mít dobré zázemí profesních informací a doved‑
ností. Tento typ klienta velmi vstřícně reaguje na pravdivost poradce a je tak velmi nutné 
umět otevřeně vyjádřit i nejistotu či nevědomost (umět říkat „nevím“). Vzhledem k poměrně 
nízkému výskytu tohoto typu klienta je třeba, aby byl poradce stabilně připraven na to, že 
konzultace může být i „normální“, tedy že se opravdu může jednat o dotaz, na který může 
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být odpověď a není třeba hledat nějaké skryté zakázky, když se poradci v rámci empatie nic 
takového primárně nejeví. S klientem je třeba komunikovat z Dospělého, nicméně je důležité 
vnímat a reagovat na potřeby všech tří klientových egostavů. I s tímto typem klienta může 
být konzultace emočně vypjatá (pokud se mu například ze strany beroucího dítěte děje nějaká 
závažná křivda, nebo prožívá náročné zklamání), nicméně projevované emoce nemají žádný 
sekundární cíl (jako by mohla být manipulace poradce apod.) a je tedy s nimi třeba praco‑
vat jako s pravdivými stavy vyjadřujícími reálné potřeby klienta. Při práci s párem klientů 
(obvykle rodiče uživatele) je třeba dbát na rovnováhu komunikace (především tehdy, kdy 
poradce může být k nerovnováze tažen situací, kdy se s jedním z klientů – „lépe povídá“), 
aby některý z klientů‑rodičů nebyl ve svých potřebách opomíjen, byť se jeho situace nemusí 
na první pohled jevit tak akutní (např. rodič, který nemá dítě‑uživatele v péči).

12.3. 
Práce s bezbranným rodičem je zpočátku takřka výhradně komunikací s egostavem Pečující 
Rodič. Aktivace klientova dospělého egostavu u bezbranného rodiče vyžaduje pomalý a ex‑
trémně citlivý přístup a navíc se u tohoto typu klienta často můžeme setkávat s kontaminací 
Dospělého Pečujícím Rodičem, což v rámci krátké poradenské konzultace může způsobit 
i neřešitelný problém – při těžké kontaminaci může být klient plně uzavřený komunikaci 
Dospělý–Dospělý. Obranný mechanismus sebeobviňování a omlouvání dítěte‑uživatele bývá 
hluboce zakořeněný a často se vrací, i když se intervence už už zdá úspěšná (viz Analýza, 
část 32). Důvodem bývá hluboce uložená životní pozice klienta not OK – OK. Je tedy třeba 
dávat stabilně velký důraz na verbální i neverbální projevování poradcova vnímání klienta jako 
člověka, který je OK i se svými potížemi a problémy (viz explicitní pokusy poradce – analýza 
části 3 a 21). Pokud se podaří Dospělého aktivovat, je třeba, aby se poradce výrazně a zřetelně 
obracel výhradně na něj, a přesto aby akceptoval a bral vážně vracející se, někdy zdánlivě 
nesmyslné, reakce Pečujícího Rodiče nebo Přizpůsobivého Dítěte (viz Analýza, část 32). Pouze 
tak si může poradce udržet jen tu zodpovědnost, která mu patří a nepřebírat zodpovědnost 
klienta (často se jedná o zodpovědnost za neúspěšný vývoj konzultace, za kterým stojí pevná 
obrana klienta; poradce ji jediným chybným krůčkem může převzít na sebe tím, že např. 
projeví přílišný tlak na změnu, na který klient zareaguje způsobem „Vy nemáte vlastní děti, 
že?“). Hra o zodpovědnost se často projevuje protáčením dramatického trojúhelníku, jak bylo 
ukázáno v analýze komunikace s bezbranným rodičem. Poradce by si měl tedy v každém 
okamžiku konzultace být vědom, čí zájmy právě hájí, zda se mu daří poskytovat pomoc bez 
útoků a napadání (ať už klienta nebo jeho užívajícího dítěte) a především by si měl uvědo‑
movat, že ať už tu kterou intervenci myslel jakkoli, o jejím významu pro klienta rozhoduje 
sám klient. Proto je třeba, aby při pocitu nejistoty (na základě neočekávané reakce klienta) 
pátral (dotazováním, pozorováním a průběžnou vnitřní analýzou situace „tady a teď“), jak 
klient jeho intervenci přijal a jaký smysl a obsah jí dal a podle toho reagoval dál.

12.4. 
Neorientovaný rodič do konzultace přináší obvykle způsob komunikace, který poradci zne‑
snadňuje či přímo znemožňuje orientaci v jeho vnitřním nastavení, a komplikuje mu tak 
možnost plodné práce, vedoucí k reálné pomoci klientovi. Je třeba, aby se poradce snažil 
udržet v komunikaci z dospělého egostavu, přestože se mu často nedostává očekávaných 
reakcí. Možnou cestou alespoň nějaké pomoci u tohoto typu klienta je poskytnutí souboru 
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základních informací o problematice, které se týká obtíž, se kterou klient přichází (tedy 
obvykle informace z oblasti drog a závislostí), ovšem způsobem, který poradce v rámci 
své odbornosti a empatie sezná jako pro klienta srozumitelný (přestože se to ne vždy musí 
podařit). Pokud si poradce není jistý, zda svou intervencí opravdu pomohl, je vhodné, aby 
se s klientem domluvil na další schůzce, na které se pokusí zhodnotit změnu situace a pří‑
padně najít alternativní způsoby pomoci. Možnou pomocí může být také člen systému či 
rodiny klienta, který se orientuje jak ve světě klienta, tak ve světě poradce a lze jej přizvat 
jako jakéhosi „překladatele“ (v naší kazuistice se jedná o dceru klientů). Má‑li poradce reálný 
pocit své neschopnosti klientovi pomoci, měl by o tom otevřeně mluvit a nabídnout nějaké 
alternativy, buď – dle svého nejlepšího vědomí – nabídnout za poradce jiného pracovníka 
zařízení, o němž předpokládá, že by klientovi byl užitečnější, nebo dokonce kontakt na jiné 
zařízení (které se nachází v prostorové a sociální blízkosti klienta – vyplácí se například 
odkázat klienta na kontaktní centrum v malém městě, pokud jsou součástí problému pro 
velkoměstské zařízení nepochopitelné „maloměstské“ vztahy klienta se spoluobčany).

12.5. 
Pro zdárný průběh intervence u klienta‑partnera se silnou vazbou je třeba, aby poradce byl 
schopen udržovat průběžný kontakt se všemi třemi egostavy klienta. Nemůže se tedy omezit 
jen na komunikaci s Dospělým a doufat tak v jeho aktivaci. Musí zřetelně akceptovat a ak‑
tivně reagovat na klientova Rodiče (klient bývá zvyklý, že mu osoby z jeho okolí – kamarádi, 
kamarádky… – předhazují, že „to dělá špatně“, a že „se ničí“ a poradce se musí této formě 
komunikace zdaleka vyhnout, aby nerozpoutal pro klienta obvyklou hru, ze které vychází 
s pocitem, že „mu nikdo nerozumí“). Neměl by ale také klientovi poskytnout jen empatii 
a soucit (rozhovor Rodičů na téma „máte to těžké“). Je třeba, aby oslovoval klienta výhrad‑
ně ze svého Dospělého. Pak udržuje šanci, že se klient nebude cítit ve svých protichůdných 
pocitech devalvován, nebude mít dojem, že ho má poradce „za blázna“, když něco chce 
a zároveň nechce.
U partnera se silnou vazbou hraje velkou roli egostav Malý Profesor, který na jedné straně 
znemožňuje pozitivní změnu, a na straně druhé udržuje klientovi naději a energii. Při setkání 
s tímto fenoménem (vyjádřeným často větou „něco se určitě stane“, čímž je míněna nějaká 
pozitivní změna bez nutnosti aktivních změn na straně klienta) poradce může mít tendenci se 
pokusit toto nereálné očekávání vyvrátit. Vzhledem k tomu, že se jedná o hluboce zakořeněný 
přístup, je vyvrácení prakticky nemožné a pokus tak skončí jako neplodná hra s frustrací 
na straně poradce a pocitem nepochopení na straně klienta. Navíc v případě, že by se poradci 
tento zásah podařil, především by tím připravil klienta o naději, což by k ničemu dobrému 
být nemohlo. Smysluplnou aktivitou poradce tedy co do obsahu konzultace je přinášení 
návrhů alternativních řešení společně s plnou akceptací k rozhodování a přístupu klienta.

12.6. 
Při komunikaci s uživatelem v poradenství, který nic nechce, leží na poradci na počátku 
velká zodpovědnost rozhodnutí, zda bude v konzultaci vycházet z faktů sdělených klientem 
na sociální úrovni, či zda bude pátrat po jiném obsahu psychologické úrovně a s ním bude 
dál pracovat. Riziko obou variant je zřejmé – poradce může situaci na jedné straně zanedbat, 
na druhé straně ale hrozí riziko hry „na problém“ stvořené poradcem, do které klienta zapojí. 
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Současný trend v drogovém poradenství (výrazně pracovat s motivací) napovídá spíše k druhé 
variantě, ale považujeme za vhodné zde zdůraznit, že s rizikem vytváření pseudoproblémů 
je také spojen fakt, že v této variantě na sebe poradce přinejmenším dočasně bere vysoce 
nadstandardní odpovědnost. Klient by měl mít plné právo rozhodovat o své zakázce, byť by 
tím v očích poradce nevyužíval dostatečně možností nebo si dokonce škodil. Poradce by tedy 
měl vždy zodpovědně posoudit situaci a pracovat více s psychologickou než se sociální rovinou 
klientova sdělení pouze tehdy, pokud vnímá opravdu vysoce reálnou možnost, že se od sebe 
výrazně liší. V samotné komunikaci pak je třeba dobře pracovat se všemi třemi egostavy 
klienta – snažit se o aktivizaci Dospělého, ukázat Dítěti, že jeho pocit ohrožení nevychází 
z aktuální reality a garantovat Rodiči, že poradce aktivně spolupracuje na ochraně Dítěte.

12.7. 
Při práci s uživatelem v poradenství, který neví, co chce, jde především o vytvoření bezpeč‑
ného prostředí pro klienta – prostředí akceptujícího a nedevalvujícího – tak, aby ohrožené 
Dítě klienta získalo odvahu nepřizpůsobovat se očekávaným požadavkům ze strany poradce 
a vyjádřit své reálné potřeby. Toho lze docílit intenzivním setrváváním poradce v egostavu 
Dospělý, ze kterého Dítěti dává ubezpečení o jeho hodnotě a právu o sobě rozhodovat, Rodiči 
klienta ukazuje, že větší hodnotou než „co se má a nemá“ je integrita a bezpečí celé kliento‑
vy osobnosti a Dospělého aktivizuje, aby začal dělat jasná, byť z počátku malá, rozhodnutí. 
Často se vyplácí investovat energii do zdánlivě malého kroku – uznání, že není špatně, že 
klient neví, co vlastně chce. Poradce se musí velmi striktně zdržet jakékoli devalvace klienta 
(především jeho dětského egostavu, ale i ostatních dvou) i za tu cenu, že sám, než zpracuje 
zmatek, v komunikaci s tímto typem klienta často vznikající, z dospělého egostavu uzná, že 
také neví, co má klientovi nabídnout. Společnou prací je pak hledání zakázky. Během kon‑
zultace by nakonec mělo dojít k uzavření kontraktu, byť s minimálním obsahem.

12.8. 
Uživatel v poradenství, který má zřejmou zakázku, se jeví často na první pohled jako „jed‑
noduchý případ“, kterého se může ujmout i méně zkušený poradce („prostě mu dáme, co 
chce a je to“). Opak však bývá pravdou. Komunikace s tímto typem klienta vyžaduje nejen 
odborné znalosti a zkušenosti, aby poradce mohl rozeznat reálný klientův cíl (a i zkušenému 
poradci se toto nemusí podařit) a posoudit, zda žádaná služba k tomuto cíli může vést, ale 
také velkou trpělivost, jasně formulované vlastní cíle (poradce – „zachránce“ v komunikaci 
s tímto typem klienta často úplně vyhoří) a schopnost ovládat své ambice (vždycky je to 
klient sám, kdo rozhoduje, nechá‑li si pomoci). Klient se zřejmou zakázkou může být velkým 
náporem především pro poradce, který se doposud nevypořádal s tím, že ne každý ho v jeho 
pozici musí pokládat za největšího odborníka (jedná se nejčastěji o poradce s hypertrofova‑
ným egostavem Kritický Rodič), ale i pro poradce, který je dosud ve své pozici nejistý a nemá 
dostatečné profesní sebevědomí (u něj hrozí, že se opravdu stane „automatem na službu“ 
a přenechá klientovi nejen jeho zodpovědnost – což je správné –, ale i svou vlastní profesi‑
onální zodpovědnost; hrozí zde například, že poradce nerozezná nebo si nepřipustí situaci, 
kdy by poskytnutím žádané služby klienta aktivně poškodil). Samotná práce s tímto typem 
klienta pak spočívá v silném projevu akceptace jeho rozhodnutí za udržení profesionální 
zodpovědnosti. Poradce se tedy nesmí nechat vtáhnout do neplodných her, měl by (je‑li to 
možné) klientovi žádanou službu poskytnout, ale provázet ji zároveň podáním informací 



95

a svých profesionálních náhledů ohledně její smysluplnosti. Měl by také klientovi nabídnout 
informace o alternativních cestách řešení s tím, že přijetí této nabídky je plně v kompetenci 
klienta.

12.9. 
Práce s agresivním uživatelem v HR je velmi náročná. Jedná se často o krátký a rychlý 
kontakt, kde pracovník nemá čas rozmýšlet své reakce a musí spoléhat na svou intuici, zku‑
šenosti a cvik. Je otázkou, zda při tomto typu práce je reálné uvažovat o možnosti plného 
převedení komunikace na typ Dospělý–Dospělý, jak by pro dobré poskytování služby bylo 
vhodné, neboť se pro tak náročnou změnu obvykle nedostává času, a proto lze za úspěch 
považovat především udržení profesionality ze strany pracovníka jak v oblasti komunikace, 
tak z hlediska dodržení pravidel poskytovaných služeb. Komunikace s tímto typem klienta 
s sebou, i při profesionálním zvládnutí kontaktu, přináší pracovníkovi jistou úroveň frustrace 
a měl by tak mít možnost jak neprodleně následující intervize s nadřízeným nebo pověřeným 
pracovníkem (nebo alespoň podpůrného rozhovoru s kolegou), tak externí supervize v řád‑
ném termínu (ve vlastním zájmu by pracovník neměl otálet s využitím těchto možností). 
I během kontaktu by měl mít pracovník zřetelnou (byť mlčenlivou) podporu kolegů a další 
přítomný pracovník pracovník by měl být připraven do komunikace vstoupit v případě, že 
poskytující pracovník neudrží nápor agresivního klienta a začne se nebezpečně vzdalovat 
od profesionálního jednání. Je‑li to možné, měla by být komunikace s agresivními klienty 
svěřena buď zkušeným pracovníkům, nebo méně zkušeným za dohledu zkušených.

12.10. 
Práce s „kamarádským“ uživatelem v HR je riziková častým podceněním z hlediska pra‑
covníků. Pro krátké kontakty v rámci služeb HR je vždy nejbezpečnější udržet komunikaci 
na úrovni Dospělý–Dospělý. Nicméně práce ve službách HR má vždy potenciál být frustrující 
a jistá „společenská osamělost“ pracovníků (včetně faktu, že velká část z nich má přirozenou 
tendenci k hyperaktivitě egostavu Pečující Rodič) z nich činí ideální cíle manipulace „kama‑
rádským“ přístupem ze strany klientů (pracovník může příjemné popovídání si s klientem 
vnímat jako ocenění kvality své práce, kterého se mu jinak od společnosti nedostává). Proto 
je velmi vhodné dbát na zřetelné a jasné vymezení hranic kontaktu s klientem. Velkým po‑
mocníkem jsou dobře stanovená oficiální pravidla (která mohou být ochranou např. před 
vznikem systému vzájemných „službiček“ mezi pracovníkem a klientem). Na verbální úrovni 
je mocnou (i když ne všemocnou) obranou vykání s klienty, které pomáhá udržovat odstup 
a zřetelnost rolí. Samozřejmostí by měla být možnost vzájemného upozornění mezi pracov‑
níky tam, kde jeden rozezná u druhého riziko vzniku nadstandardní blízkosti s klientem. 
Účinnou prevencí jsou také dobré vztahy mezi pracovníky, oceňování jak od kolegů, tak 
od nadřízených a v neposlední řadě spokojený soukromý život pracovníka (pokud pracovník 
ve svém životě nezažívá blízkost s druhými lidmi, tj. potřeby jeho Dítěte nejsou naplňovány, 
může mít výrazně vyšší tendenci přijímat nabídky blízkosti od klientů).
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13. Diskuze
Kontaktní a poradenská práce s uživateli psychotropních látek a jejich blízkými přináší spe‑
cifické komunikační problémy. Jedná se obvykle o relativně krátké kontakty, během nichž je 
třeba navázat plodný a bezpečný vztah tak, aby byla klientovi poskytnuta smysluplná služba 
odpovídající nabídce zařízení, a zároveň aby pracovník z kontaktu nevyšel zbavený energie. 
Obzvlášť klient‑uživatel bývá zvyklý v komunikaci vědomě či nevědomě manipulovat, snaží 
se ovládnout situaci na úkor druhé osoby, „vysát“ partnera v komunikaci tak, jak je zvyklý 
ve svém drogovém životě (z každé situace vytěžit vše, co se dá, bez ohledu na svou aktu‑
ální potřebu). Pracovník může mít naopak tendenci ke klientovi přistupovat s předsudky 
a očekáváními, které jsou ve většinové společnosti o uživatelích drog hluboce zakořeněné. 
Blízcí uživatelů zase bývají často ovlivněni hlubokou krizí, kterou do jejich života přinesly 
drogy, a potýkají se se zoufalstvím, zmatkem a beznadějí, které přinášejí do poradenského 
kontaktu. V této práci je představena transakční analýza jako způsob myšlení a jednání 
s nadějí, že může poskytovatelům služeb, uživatelům drog a jejich blízkým přinést účinný 
nástroj a vodítko k zpracování vlastních postojů, a ke komunikaci s klienty tak, aby práci 
s nimi byla otevřenější, srozumitelnější a tedy účinnější a bezpečnější.
V této kapitole budou rozebrány a diskutovány sporné momenty této práce i využívání me‑
tod transakční analýzy v praktickém prostředí Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s., 
včetně dalších souvislostí, k nimž jinde v této práci nebylo přihlíženo, nebo jsou obsaženy 
implicitně, a to v komentářích k jednotlivým vybraným kapitolám.

Ad 1. Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s.
Zařízení se vyprofilovalo především jako poskytovatel služeb pro dlouhodobé uživatele ná‑
vykových psychotropních látek s vysokou mírou desocializace a často silným odporem vůči 
motivační práci. To mělo vliv na vznik intenzivního důrazu na akceptaci aktuálního životního 
rozhodnutí a konkrétní zakázky klienta7, na úkor motivační práce zaměřené na společensky 
vyžadovaný cíl, tedy léčbu a abstinenci. Soustředění na tyto cíle přichází až v momentě, 
kdy s nimi jako první přichází klient. Miller a Rollnick (2003) tvrdí, že lidé, kteří bojují se 
závislostí, se zároveň chtějí i nechtějí léčit, a nazývají tento stav ambivalencí. Dodávají, že 
nepomůže, když budeme posuzovat klienta jako „málo motivovaného“ a za výzvu pro terapii 
označují otázku, jak klientovu motivaci posílit. Oxford (1985) tvrdí, že zdánlivý nedostatek 
motivace k léčbě je jen výrazem toho, že uživatele skutečně trápí to, co dělá. Rotgers (1999) 
trvá na tom, že naléhavým úkolem pro terapeuta je pomoci klientovi dojít k rozhodnutí pro 
změnu. V NS Drop In o. p. s. ovšem tento úkol není vnímán jako primární. To samozřejmě 
přináší riziko přehlédnutí skryté zakázky po pomoci k motivaci ke změně a in extremo by 
se dalo hovořit i o riziku podpory škodlivého způsobu klientova života (zde je ovšem mož‑
né namítnout, že plná akceptace klientových rozhodnutí nezabraňuje poskytování zpětné 
vazby o rizicích a dopadech škodlivého chování, což je v zařízeních typu NS Drop In o. p. s. 
běžnou součástí praxe). Z hlediska typu pozornosti, která je v zařízení klientům věnována, 
se jedná především o nepodmíněnou pozitivní pozornost (Hennig, Pelz 2008), což může mít 
negativní dopady ve formě nedostatku uznání za výkon v oblasti životní změny; podmíněná 

7 Zakázkou rozumíme nikoli problém, se kterým klient přichází, ale jeho zadání, co si k řešení 
problému žádá od poradce. Proto často zakázka vzniká až po ujasnění, co je vlastně poradce 
schopen a ochoten nabídnout a po zanalyzování klientovy představy, jaký stav by měl být výsledkem 
poradcovy pomoci. Zásadně tedy vzniká domluvou a konsenzem mezi klientem a poradcem.
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pozornost, ať už negativní či pozitivní, je poskytována klientům především v oblasti drobných 
sociálních dovedností (schopnost požádat a poděkovat apod.). Výhodou tohoto přístupu je 
pak důvěryhodnost a psychická dostupnost zařízení i pro těžce asociální jedince. Z praxe 
zařízení také vyplývá, že jedinci zdánlivě neovlivnitelní k pozitivní změně někdy docházejí 
sami k rozhodnutí pozitivně změnit svůj životní styl, když necítí tlak k této změně, a když 
jejich životní rozhodnutí, včetně jejich zodpovědnosti, jsou brána s plnou vážností a bez 
tlaku k přehodnocení.

Ad 2. Transakční analýza
Jedním z východisek této práce je předpoklad, že TA je vysoce potentním systémem jak 
pro samotné postupy práce v NS Drop In o. p. s., tak pro jejich analýzu. Toto východisko je 
zpracováno v kapitole 6. Je třeba zde nicméně uvést, že transakční analýza bývá podrobo‑
vána kritice.
Prochaska a Norcross (1999) uvádějí, že „svým přístupem k teorii a smyslu terapie pokraču‑
je TA v tom nejhorším, co patří ke klinické tradici“. Upozorňují na opomíjení, či dokonce 
nemožnost ověřování vědecké validity pojmů, sebeprezentaci TA jako „univerzální léčby 
vhodné pro každý problém“ bez schopnosti určit, které problémy a za jakých podmínek 
zvládá nejlépe. Dále upozorňují, že TA, v přímém rozporu s potřebou osobnostní celistvos‑
ti, rozštěpuje lidské bytosti na tři samostatné části (Rodič, Dospělý, Dítě), které chápe jako 
skutečně izolované části a nejen jako sociální role. V neposlední řadě autoři přičítají TA 
jistou podbízivost, která nese riziko nedostatečné propracovanosti („Já jsem OK, ty jsi OK“ 
zní jako nápis z poutače na autobazar).
Ověřování vědecké validity konceptů je v TA opravdu problémem. Schlegel (2007) reaguje 
tvrzením, že psychologie se nesmí zaměňovat za přírodní vědu. Allen a Allen (1988) nastolují 
otázku, zda se koncepty transakční analýzy (egostavy, transakce, hry, scénáře, …) zakládají 
na hypotézách, které je možné potvrdit či vyvrátit vědeckými pokusy. Jacobs (1997) uvádí, 
že to předpokládá Haykin u učení o třech egostavech („teorie osobnosti“). Schlegel (2007) 
se sugestivně ptá, zda by psychologický pojem egostav byl v praktickém využití užitečnější, 
kdyby mu odpovídala nějaká neurofyziologická struktura v mozku. Podle Schlegela (2007) 
sám Berne odůvodňuje význam svých modelů tím, že se mu osvědčily u všech národů, 
které navštívil. Zdá se tedy, že požadavek vědecké ověřitelnosti se míjí se samotnou filosofií 
transakční analýzy, která se místo vědeckosti soustřeďuje na „lidi, život a změnu“ (Stewart, 
Joines, 1987). Podle Flavella (1977) se skutečně zajímavým pojmům tohoto světa nedá připi‑
sovat úplně přesný výklad a zůstávají tak otevřené pro stále nové pokusy o výklad. Tím jsou 
tvořivé a obohacující, a proto není třeba věnovat příliš času a energie pokusům je fixovat 
ve formální definici.
Sebeprezentace TA jako „univerzální léčby“ může být vnímána jako nesolidní, nicméně au‑
torka tohoto textu v dostupné literatuře nedohledala důkaz, že by takováto sebeprezentace 
reálně existovala. Je ovšem pravdou, že transakční analýza, jako systém myšlení zaměřený 
především na komunikaci, má co říci ke každé zkušenosti, kdy se setkává člověk s člověkem, 
a její koncepty jsou tak využívány nejen v základních oblastech jejího zájmu, v psychoterapii, 
v poradenství, ve vzdělávání a v řízení organizací (Lister‑Ford, 2006), ale i kdekoli jinde.
Kritika rozdělení do tří samostatných částí pravděpodobně vychází z nepochopení, neboť 
TA pracuje s egostavy sice jako s oddělenými soustavami schémat chování, myšlení a cítění 
(Woollams, Brown, 1978), nicméně tyto soustavy jsou součástí jednotného celku osobnosti. 
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V grafickém vyjádření egostavů se často zdá, že celek chybí, nicméně pak se jedná o zjedno‑
dušený model. Plný model egostavů znázorňuje Obrázek 1: Základní diagram tří egostavů, 
strana 15.
Jistá forma „podbízivosti“ se TA opravdu přičítat dá, především z pohledu tradičního chá‑
pání vědy jako oblasti pro vyvolené. Berne odmítá roli terapeuta jako vlastníka tajných 
vědomostí, kterým klient nemůže rozumět, a vytváří společnou řeč odborníků i laiků (při 
vytváření terminologie se inspiroval americkým slangem, orientoval se na srozumitelnost 
pro osmileté dítě) (Hennig, Pelz, 2008). Některé pojmy (viz „já jsem OK, ty jsi OK“) pak 
samozřejmě mohou, vytrženy z kontextu, působit lacině a podbízivě. V rámci public relations 
a marketingu pak může být vytrhávání hesel z kontextu velmi lákavé – viz například obal 
českého vydání Já jsem OK, ty jsi OK od Thomase A. Harrise (1997), obsahující matoucí re‑
klamní nápis „Transakční analýza, která mění vědomí a chování lidí, kteří nikdy nepoznali 
pocit, že jsou OK“.

Ad 4. Komunikace
Transakční analýza považuje za komunikaci i vnitřní dialog egostavů (Tilney, 1998). Vzhledem 
k tomu, že Kunczik (1994) považuje za důležitou charakteristiku komunikace nutnost jejího 
průběhu mezi dvěma jedinci, bylo by možno považovat tento rozpor za důkaz rozštěpování 
lidské bytosti v transakční analýze, což bylo uvedeno jako jedna z kritik transakční analý‑
zy v diskuzi ke kapitole 2. Lze namítnout, že Kunczikův požadavek nemusí být všeobecně 
platný, případně že transakční analýza opravdu nepočítá s rozštěpením osobnosti, pouze 
s ucelenými celky chování, myšlení a cítění v rámci jedné celistvé osobnosti (Woollams, 
Brown, 1978), které, vzhledem k různým obsahům, spolu můžou vést plnohodnotný dialog, 
tedy komunikovat. Z různosti obsahů egostavů také vychází možnost, že osoba nemusí být 
jednotná v tom, co chce druhému sdělit. Proto v pohledu transakční analýzy nestačí pouze 
přijmout fakt, že „význam věty je to, co mluvčí zamýšlí, aby z věty vyrozuměl posluchač“ 
(Gardiner, 1979), ale je třeba se pomocí analýzy komunikace dobrat obsahu, který je pro 
mluvčího opravdu podstatný, případně se zorientovat v propletenci několika různých sdělení 
tak, aby nedošlo zpětnou reakcí k zablokování další komunikace nebo k rozvinutí neplodné 
psychologické hry.

Ad 5. Terapeutický vztah
Nedílnou součástí terapeutického vztahu je naplňování potřeb, kterým Berne (1997) říká 
hlady. Jedním z nich je hlad po struktuře, který je blíže popsán v kapitole 3.5. Tato potřeba 
je spojována s potřebou strukturování času. Jak vlastně probíhá strukturování času klientů 
v NS Drop In o. p. s.? Zdá se, že nejčastějšími formami jsou rituály a zábava. Zábava, jako 
prosté trávení času spolu, „popovídání si“ (Woollams, Brown, 1978), je obvyklou formou 
strukturování času v nízkoprahových zařízeních. Klient při ní dostává pozornost, aniž by 
na něj byly kladeny nároky, a získává informace o možnostech komunikace s pracovníky 
zařízení. Jedná se o velmi bezpečné trávení času, nicméně nevedoucí přímo k řešení jaké‑
hokoli problému; je ovšem využitelné k vytváření atmosféry řešení problému umožňující. 
Pokud by však byla tato struktura v zařízení naprosto převládající, vytvořil by se tím jakýsi 
„klub trávení volného času“, kde by chyběl potenciál k jakékoli změně. Průběh kontaktu při 
poskytování těchto služeb je předvídatelný a ritualizovanost urychluje jeho průběh (což je 
pozitivní, pokud klient vyžaduje velké množství služeb nebo materiálu). Pokud se ale posky‑
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tování služeb omezí výhradně na strukturu rituálu, hrozí postupná ztráta kvality kontaktu, 
neboť dokola opakovaný rituál svádí k odbývání. Navíc v rituálu nemá místo individualita 
ani klienta ani poskytovatele služby, takže hrozí odosobnění kontaktu. To s sebou, v zařízení 
typu NS Drop In o. p. s., přináší rychlé snižování kvality práce s klienty, která má svůj základ 
v setkávání individuí. Klient ztratí veškerý prostor k vyžádání jiné služby, než té ritualizo‑
vané, anebo musí do sdělení odlišného požadavku dát více energie než je obvyklé a další 
služby se tedy pro něj stávají „vysokoprahovými“. Především u klientů žádajících výhradně 
služby HR tedy nejčastěji dochází ke střídání zmíněných dvou struktur – zábavy a rituálu. 
Tím se zajišťuje pragmatičnost poskytovaných služeb (rituál) i zachování osobního vztahu 
mezi klienty a pracovníky (zábava). Struktura aktivit se, vzhledem k externím zadáním této 
formy, obvykle nevyskytuje mezi pracovníky a klienty, ale takřka výhradně mezi pracov‑
níky ve formě spolupráce na úkolech vyplývajících z jejich pracovního zařazení. Struktura 
stažení se je obvyklá u klientů intoxikovaných tlumivými látkami, případně u klientů, kteří 
aktuálně prožívají specifickou krizi (např. obavy z nástupu do výkonu trestu). Vzhledem 
k této obvyklosti je jisté riziko, že klient stahující se přes míru, například v důsledku de‑
presí či jiných poruch, může být i uvnitř zařízení přehlédnut a nemusí mu být poskytnuta 
přiměřená pomoc. Pracovníci by tedy měli být schopni alespoň základního odhadu, kdy se 
jedná o přirozené stažení v rámci třídění myšlenek a pocitů či v rámci intoxikace, a kdy by 
bylo vhodné aktivně nabídnout jinou strukturu. Strukturou, která má samozřejmě také své 
místo v NS Drop In o. p. s., jsou hry. Mnoho klientů je zvyklých procházet životem takřka 
výhradně pomocí her, proto nelze čekat, že by je nepřinášeli do služeb. Zrovna tak pracovníci 
si přinášejí hry ze svého osobního života a vytvářejí si nové v souvislosti se svými zájmy 
na pracovišti. V kontaktu v rámci služeb HR jsou navíc hry lákavé tím, že se jedná vlastně 
o nejintenzivnější kontakt a přinášejí největší blízkost. Bohužel v případě her je tato blízkost 
obvykle destruktivní. Je tedy úkolem pracovníků rozpoznávat psychologické hry u sebe, 
u kolegů i u klientů, a při jejich odhalení se snažit o nastolení jiné struktury trávení času. 
Intimita jako struktura naplněná sdílením pocitů, myšlenek a zkušeností, ve vztahu plném 
otevřenosti, upřímnosti a důvěry, je ideálním prostředím dobrého poradenského kontaktu. 
Je ovšem třeba zdůraznit, že ne vždy se jí podaří dosáhnout.

Ad 11. Případové studie
V této části diskuze budou předloženy některé alternativy analýzy konkrétních situací v ka‑
zuistikách, které se jeví méně pravděpodobné, nicméně možné.

Rodič hyperprotektivní
Část 1: Klientka může být v této části konzultace plně v egostavu Dospělý, jak na sociální, 
tak na psychologické úrovni, protože komunikuje s poradcem a žádá službu, kterou považuje 
za funkční. Pro Rodiče v psychologické úrovni hovoří, jak se zdá, pouze obsah komunikace, 
nikoli forma.
Část 7: I zde může jít o komunikaci z Dospělého. Klientka pouze dává informaci o aktuálním 
stavu vztahu se synem (ve kterém sice jedná z egostavu Rodič, ale to neznamená, že v něm 
musí setrvávat i při této příležitosti).

Rodič racionální, ale neinformovaný
Část 12: Nemusí jít o aktivity Rodiče. Matka možná i ve vztahu k synovi jedná z pozice 
Dospělý, ale na základě nedostatečné informovanosti.



100

Část 17: Ze strany otce se může jednat o pouhé připomenutí vlastní role ve vývoji situace 
(tedy o transakci z Dospělého), ale i v takovém případě by hrozilo, že klientka pochopí větu 
jako kritiku a tedy výzvu ke hře.

Rodič bezbranný
Samotný název tohoto typu je diskutabilní, neboť se obvykle nejedná o reálnou bezbrannost, 
ale spíše o jakousi rezignaci (vzhledem k tomu, že klient přichází do zařízení, nejde o plnou 
rezignaci).
Část 26: Za pravděpodobnější byly v analýze (z hlediska dalšího vývoje) zvoleny optimis‑
tické varianty; nezmíněnou variantou je možnost, že klientka pouze v Adaptovaném Dítěti 
poslechla poradce.
Zmínka o aktivovanosti uživatelova Adaptovaného Dítěte oproti Svobodnému je otázkou. 
U leckterého uživatele psychotropních látek by se mohlo naopak mluvit o vysoké aktivitě 
Svobodného Dítěte, nicméně v případě manipulujících a parazitujících uživatelů se lze při‑
klonit k předpokladu, že se o Svobodné Dítě nejedná, neboť k parazitování je třeba vysokého 
stupně přizpůsobivosti.

Partner se silnou vazbou
Části 5, 7, 9: Analýza primárně pracuje s obavou klientky, jak zapůsobí na poradce, nicméně 
nepravdivé informace, zlehčující závažnost chování manžela, mohou být čistě vnitřní obra‑
nou klientky. Možná si nechce připustit závažnost situace, protože je těžké v ní setrvávat.

Uživatel v poradenství, který nic nechce
Část 6: Ze strany poradce by mohlo jít i o Dospělého, který pouze pracuje s tím, co od klienta 
dostává.
Část 8: Kritický Rodič se již zdá být pravděpodobný, ale mohlo by jít o pokus komunikovat 
s klientovým Dítětem z Dítěte. Každopádně by šlo o pokus neúspěšný.

Uživatel v poradenství, který má zřejmou zakázku
Části 4, 6, 8: ze strany poradce by mohlo jít o komunikaci z Dospělého na obou úrovních 
(sociální i psychologické). Část 10 ovšem ukazuje, že blíže realitě bude použití rodiče na psy‑
chologické úrovni, leda by zde šlo o prosté nedorozumění.

Ad 12. Výsledky
Doporučení, vycházející z analýzy komunikace v kazuistikách, jsou zatížena několikaná‑
sobnou subjektivitou. Subjektivitou materiálu pro kazuistiky a analýzy se zabývá kapitola  
 
8.2. Výhody a nevýhody výzkumného šetření formou případových studií této práce. Samotná 
doporučení pak vycházejí mnohdy z profesní erudice, zkušenosti a filosofie autorky, byť 
za využití konceptů TA, které lze pokládat za, do velké míry, objektivně ověřené. Prvek 
individuálního pohledu je tedy silně zastoupen a je pravděpodobné, že z daného materiálu 
a analýz za využití stejných konceptů, by jiná osoba vytvořila do různé míry odlišná dopo‑
ručení. Má‑li být tato práce výukovým materiálem, je třeba s tímto faktem počítat, a vnímat 
doporučení jako návrhy k další diskusi.
Již v diskuzi ke kapitole 1 vyvstalo dilema mezi akceptací zakázky klienta a naléhavostí využití 
motivační práce jako nástroje pomáhajícího klientovi ke změně. Toto téma se znovu objevuje 
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v kapitole 12 v doporučení ke kazuistice 11.6. Uživatel v poradenství, který nic nechce. Již 
v kapitole 12 je zmíněno, že současný trend adiktologického poradenství směřuje k nutnosti 
aktivního vyhledávání skryté zakázky klienta, přestože explicitně jakoukoli zakázku neguje. 
Tato práce se přiklání k možnosti klientovu negaci akceptovat, byť samozřejmě po zodpo‑
vědném posouzení poradce. Do diskuze však patří myšlenka, že i když klient tvrdí, že nic 
nechce, tím, že se do zařízení dostavil, dává najevo, že nějakou zakázku má. Jinak by neměl 
dostatečný důvod do této návštěvy investovat čas a energii. Je tedy na dalším zvážení, kde 
hledat v rámci profesionální zodpovědnosti pomyslnou hranici mezi akceptací klientova 
možná neplodného rozhodnutí a tendencí poradce motivovat klienta ke změně.
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14. Závěr
Cílem diplomové práce je popsat nejtypičtější komunikační vzorce mezi pracovníky a různými 
typy klientů v Nízkoprahovém středisku Drop In o. p. s. pomocí mnohonásobných případových 
studií, následně popsanou komunikaci zanalyzovat pomocí metod a konceptů transakční 
analýzy a vyvodit doporučení pro efektivnější komunikaci mezi pracovníky a klienty.
V teoretické části byly popsány základní koncepty a metody transakční analýzy, teorie ko‑
munikace, význam terapeutického vztahu pro práci s klientem a Nízkoprahové středisko 
Drop In o. p. s. a jejich vzájemná souvislost.
Konkrétní komunikační vzorce mezi pracovníky a klienty byly analyzovány v rámci deseti 
případových studií. Jednotlivé studie se zaměřují na konkrétní typy klientů, se kterými 
Nízkoprahové středisko Drop In o. p. s. nejčastěji přichází do kontaktu v rámci poskytování 
kontaktních (HR) a poradenských služeb (poradenství pro uživatele psychotropních návy‑
kových látek a jejich blízké). Z každé studie byl vyvozen závěr a doporučení pro efektivnější 
a bezpečnější komunikaci s daným typem klienta.
Při pohledu na jednotlivé kazuistiky, jejich analýzy a doporučení z nich vycházející, lze kon‑
statovat, že pro pracovníky je nejbezpečnější a nejefektivnější oslovovat klienta z egostavu 
Dospělý. Komunikaci dále prospívá včasné odhalování her a vystupování z nich. Ideální 
pracovník je pak dobře obeznámen se svými životními scénáři, rozeznává provokující komu‑
nikační háčky, vztahuje se ke světu z pozice OK–OK a žije životem dostatečně naplňujícím 
všechny základní potřeby. V reálném světě samozřejmě mluvíme o cílech osobnostního růstu 
a nikoli o aktuálním stavu. Klienta je pak vhodné oslovovat v jeho egostavu Dospělý, nicmé‑
ně komunikace by rozhodně neměla být ořezávána na pouhou výměnu informací ve formě 
Dospělý–Dospělý. Základní vztah mezi pracovníkem a klientem by měl stát na setkání dvou 
dospělých egostavů, ale také by měl být otevřený péči, kritice i prostému lidskému potěšení.
Vzhledem ke komplexnosti celého textu jsou sporná témata a oblasti této práce diskutována 
strukturovaně – ve stejném pořadí, jako témata v teoretické části. Diskuze otevírá široké 
pole k dalšímu rozpracování této diplomové práce.
Tato práce bude začleněna formou přílohy Operačního manuálu do interních dokumentů 
Nízkoprahového střediska Drop In o. p. s. jako vzdělávací dokument pro pracovníky zařízení, 
pojednávající o specifitě komunikace s uživateli psychotropních návykových látek a jejich blíz‑
kými, o jejích úskalích a obtížnostech, ale i o jejím potenciálu a možnostech dalšího využití. 
Vzhledem k tomu, že praktickým způsobem přináší základní informace o transakční analýze, 
může pracovníky motivovat ke hlubšímu, komplexnějšímu a systematickému vzdělávání.


