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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá popisem a demonstrací použití 

přístupu dramaterapie a psychodrama jako metody při práci s klientem

závislým na návykových látkách během léčby v terapeutické komunitě. 

V teoretické části se zabývám objasněním pojmů souvisejících s 

názvem práce, především pak s pojmy dramaterapie, psychodrama, 

katarze, abreakce, emočně korektivní zkušenost. Dále teoretická část 

obsahuje informace k jednotlivým metodám a možnostmi jejich užití.

Hlavním cílem práce bylo ilustrovat na rozboru konkrétní práce 

určitou terapeutickou metodu, v mém případě dramaterapii a 

psychodrama. V praktické části zanalyzovat z dostupných dokumentů a 

pozorování v jaké míře může být dramaterapie a psychodrama pro 

klienta přínosnými v rámci léčby v terapeutické komunitě a demonstrovat 

jejich dopad na klienta. 

Výstupem práce je popis jednotlivých sezení, který může sloužit 

jako inspirace pro začínající dramaterapeuty při práci s drogově závislou 

klientelou. Dále je to analýza vývoje klientky, její posun v rámci léčby a 

důkladný rozbor během sezení i po nich. 

KLÍČOVÁ SLOVA

dramaterapie, psychodrama, katarze, abreakce, emočně korektivní 

zkušenost, terapeutická komunita
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ABSTRACT

The thesis describes a demonstration of the use of drama and

psychodrama approach as a method when working with a drug

dependent client during the treatment in a therapeutic community.

In the theoretical part I focus on clarification of terms associated with the 

name of thesis, especially with the concepts of dramatherapy, 

psychodrama, catharsis, abreaction, corrective emotional experience. 

Furthermore, the theoretical section contains information on individual

methods and possibilities of their use.

The main objective of thesis was to illustrate a specific therapeutic

method by the analysis of particular work, in my case dramatherapy and

psychodrama. In the practical part I analysed from available documents 

and observing to which extent dramatherapy and psychodrama may be 

beneficial for a client in the treatment in the therapeutic community and

demonstrated their impact on the client.

The outcome of thesis is a description of each session, which can

serve as an inspiration for starting dramatherapists working with drug

dependent clients. Furthermore, it is also the analysis of client´s

development, a progress in the treatment and a thorough analysis during

and after the sessions.

KEYWORDS

dramatherapy, psychodrama, catharsis, abreaction, corrective emotional

experience, therapeutic community
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1. Úvod

V roce 2006 jsem prošla teprve druhým výcvikem v dramaterapii, 

který byl v historii ČR uskutečněn. Již tehdy jsem se setkávala 

s nedostatkem české literatury, která by popisovala metody práce, 

postupy a vývoj klienta při procházení tímto druhem expresivní terapie. 

Ačkoliv se od té doby situace zlepšila, stále postrádám publikaci, která 

by dávala terapeutům pracujícím s drogově závislými jakýsi návod, jak 

lze touto metodu pracovat a demonstrovat ji na případu klienta. Somov 

(2008) uvádí, že chybějící literatura na téma psychodrama při léčbě 

závislých na návykových látkách může mít původ ve formě skupinových 

terapií při léčbě, které jsou už léta zažité. Důvodem méně rozšířeného 

užití psychodrama a dramaterapie dle Somova může být fakt, že 

psychodrama a dramaterapie historicky vznikly na psychoanalytickém 

základě, zatímco léčba závislostí se řídila spíše kognitivně-

behaviorálním paradigmatem. 

Rozhodla jsem se tedy k tomuto tématu přistoupit a zpracovat jej.

Cílem je popsat a demonstrovat použití přístupu dramaterapie a 

psychodrama jako metody při práci s klientem závislým na návykových 

látkách během léčby v terapeutické komunitě. Volím formu 

metodologické kasuistiky, která ilustruje na rozboru případové práce 

určitou terapeutickou metodu, v mém případě dramaterapii a 

psychodrama. Kazuistika tohoto typu je odlišná od klinických kasuistik. 

Jejím základem je konkrétní příběh, na kterém budu ilustrovat 

metodologické aspekty konkrétní práce.
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2. Definice dramaterapie a psychodrama

2.1. Historie

Pokud bychom měli nahlédnout do dávné historie, byl to 

Aristoteles, který objevil katartické účinky dramatu. Další antický autor 

Celius Aurelius vřazuje dramatické a hudební prostředky mezi léčebné 

postupy, divadelní postupy a žánry strukturuje podle typu nemoci, např. 

pantomima je vhodná pro deprese, atd. V zájmu zachování rovnováhy 

měla být duševní porucha vyvážena estetikou hry. Z pozdějších období 

se dochovaly zprávy o terapeutickém divadle, např. Durton v Anglii, 

markýz de Sade ve Francii, skutečné cíle těchto aktivit však zůstávají 

otázkou. Dále to byla divadla edukační organizována jezuity, 

Komenským, atd. Didaktické divadlo se zaměřuje později nejen na 

edukační cíle, ale i rozvoj kognitivních, emocionálních a konativních 

stránek osobnosti v etické rovině. 

Významným počinem bylo jistě založení psychodramatu 

J.L.Morenem, který 1908-1911 ve Vídni začíná experimentovat 

s kreativním dramatem u dětí a prostitutek, aby později vydal zásadní 

práci v oblasti sociometrie a zavedl psychodrama v dynamicky 

orientované St.Elizabeth´s Hospital. Vedle Morena organizuje Lauretta 

Bender terapii hrou u dětí s emocionálními poruchami. Vydělení pojmu 

dramaterapie z disciplíny psychodrama došlo hlavně v USA a Velké 

Británii koncem 60.let 20.století. K tomuto datu směřuje i vznik mnoha 

profesních asociací. V USA to byli autoři Renné Emunah, David Johnson 

a Robert Landy. K zakladatelům britské dramaterapie se řadí Sue 

Jennings, která jako první začala aplikovat kreativní drama v klinické 

praxi.

V zemích bývalého komunistického bloku měla dramaterapie různé 

podoby především na Slovensku a Maďarsku jako součást léčebné 

pedagogiky, v Polsku jako terapeutické principy netradičně pojatého 
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divadla. Česká dramaterapie nemá takovou tradici jako slovenská. 

Počátky rozvoje jsou datovány s příchodem newyorského 

dramaterapeuta M.D.Reismana, který koncem 90.let 20.století započal 

dramaterapeutickou praxi v sanatoriu Fokus v Praze-Bohnicích.

Dramaterapii a psychodrama dnes řadíme mezi expresivní terapie.

2.2. Psychodrama

Zakladatelem psychodrama byl J.L.Moreno, který zpracoval řadu 

průkopnických prací. Dle Valenty (2007) je psychodrama pojímáno jako 

dramatická improvizace zaměřená k terapeutickým účelům, kdy klient 

dramatizuje svoje zážitky, přání, postoje a fantazie. Emunah (1994) 

popisuje psychodrama jako formu psychoterapie, kdy člověk jednáním 

zpracovává osobní témata spíše než-li by o nich jen mluvil. Protagonista 

je veden režisérem (terapeutem), další osoby slouží jako publikum nebo 

znázorňují jiné osoby v protagonistově životě. Protagonista odkrývá 

svoje životní drama skrze reálné jednání. Jones (2000) říká, že 

psychodrama vidí současný problém klient z pozice role. Role 

v klasickém psychodrama je hlavním prostředkem léčby a řešení 

problémů.

Co se týče technik, drží se psychodrama morenovských technik, 

jimiž jsou hraní vlastní role, sebeprezentace a monolog, projekce, 

interpolace odporu, výměna rolí, dvojník a alter ego (moje druhé já 

jakožto např. svědomí, moje odvrácená tvář, agresivní já), atd. 

psychodrama se snaží vytvořit model skutečnosti s abreaktivními prvky, 

koriguje emoce a pomáhá pochopit vlastní reakce. Využívá se jí 

k proniknutí do minulých traumatických zážitků, k jejich rozkrývání a 

vyplavování a povrch tak, aby je bylo možné pojmenovat. 

Kratochvíl (1995) považuje psychodrama za významnou pomocnou 

metodu skupinové psychoterapie. Psychodrama je prostředkem 
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k odreagování a získání emočně korektivní zkušenosti, k ujasnění si 

pacientových skrytých motivů a nepřiznaných přání a umožňuje 

vyzkoušet si různé formy řešení konfliktních situací.

Emunah (1994) uvádí, že jednání v psychodrama zahrnuje určitý 

druh úlevy skrze kterou protagonista i publikum zažívají emoční katarzi. 

Psychodramatické scény bávají hluboce emoční, zahrnují bolestné 

vzpomínky, trauma z dětství, nevyřešené konflikty a krizová životní 

dilema, i když se samozřejmě objevují i lehčí hravá témata. Moreno 

sleduje katarzi publika či skupiny tak, jak ji nastínil Aristoteles, kdy se 

divák emočně čistí při sledování tragédie.

2.2.1. Struktura a techniky psychodrama

Dle Kratochvíla (2002) je před zahájením hry nutno klientovi 

vysvětlit podstatu této metody a vyzvat jej ke sdělení nápadů a 

myšlenek, které by mohl dramaticky vyjádřit. Někdy to mohou být běžné 

scény z domova nebo z pracoviště, jindy může dostat klient návrh od 

terapeuta, nebo požadavek dramatického vyjádření vyplyne z průběhu 

sezení. 

Podle Morena používá psychodramatická metoda pět základních 

prostředků: jeviště, protagonistu, režiséra, pomocné herce a publikum.

1) Jeviště a volba prostoru pro psychodrama mají odpovídat 

velikosti skupin. Ideální je polokruhové jeviště, na něž je snadný 

vstup. Jako rekvizity stačí stůl a židle, ale nejsou nutné. 

Rekvizity může nahradit i pomocný herec.

2) Protagonista má na jevišti především představovat sám sebe, 

na rozdíl od herce, který má roli danou a představuje někoho 

jiného. Jeho vlastní já má zaniknout v předepsané roli. Cílem 

psychodramatu není udělat z klienta herce, ale přivést jej 

k tomu, aby byl na jevišti tím, čím je ve skutečnosti a měl 
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možnost to jasně projevit. Při hraní role je významným prvkem 

agování, hra, kdy je herecký výraz podmíněn klientovým 

vnitřním prožitkem. Klient se v prožívané akci citově angažuje a 

může až vypadnout z předsevzaté role (předvádí skutečně sám 

sebe, hraná zlost přejde ve skutečnou, apod.).

3) Režisér má být připraven vsunout jakýkoliv významný náznak, 

který se u klienta objeví, do dramatického jednání a má vést hru 

tak, aby umožňovala klientovi identifikaci a nedovolovala ztratit 

kontakt s publikem. Zároveň připravuje interpretaci s využitím 

poznámek pomocných herců a reakcí publika.

4) Pomocní herci jsou klientovi k dispozici k vytváření situací, hrají 

role, které si pacient přeje, a znamenají současně podporu pro 

režiséra při interpretaci.

5) Psychodramatickým publikem by měla být stejně 

zainteresovaná skupina. Může sloužit k tomu, aby pacientovi 

pomohla, a současně se může pomocí přehrávaných scén 

terapeuticky ovlivňovat. Ostatní klienti ze skupiny se také mohou 

do hry zapojovat, když se jich problematika dotýká. Pro členy 

skupiny s podobnými problémy jsou přehrávané scény 

objektivizací jejich problémů a mohou prožívat katarzi jako 

diváci. Pro klienta na scéně znamená rezonance a reakce 

publika korigující kontakt s veřejným míněním.

U psychodrama lze používat řadu dílčích technik. Níže uvedu pět 

nejdůležitějších:

1) Hraní vlastní role- Klient hraje sám sebe v interakci s někým 

jiným nebo s více lidmi. Při předvádění nějakého konfliktu může 

být v nejjednodušším případě jeho protihráčem stejná osoba, se 

kterou ke konfliktu došlo, např. dva členové skupiny přehrávají 
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skutečný spor. Mnohem častěji však druhou stranu zastupuje 

pomocný herec. Klient si jej sám volí podle toho, jak kdo ze 

skupiny odpovídá jeho představě o skutečném partnerovi. 

Postupně se může v téže roli vystřídat několik pomocných 

herců. Při pokusu o hlubší vhled od situace se může přehrát 

několik různých verzí s různými pomocnými herci. Hra může 

znázorňovat i verze plánovaného nebo očekávaného chování 

v budoucnu.

2) Monolog- Na scéně je klient sám a myslí nahlas. Hovoří sám 

k sobě, pronáší úvahy a myšlenky, které ho napadají, projevuje 

své motivy a vnitřní city, komentuje si pro sebe situaci i své 

chování a chování druhých, uvazuje o sobě a hodnotí se. Na 

rozdíl od hraní vlastní role neprojevuje vnější reakce, ale svůj 

vnitřní stav.

3) Dvojník- Jeden z pomocných herců ´alter ego´ se vciťuje do 

protagonisty, snaží se vyjadřovat jeho strachy, nepřátelství, 

lásku, když to protagonista nedovede. Ztělesňuje vnitřní hlas, 

má za úkol říkat myšlenky, které protagonistu pravděpodobně 

napadají, vyslovuje hypotézy, které protagonistu provokují 

k souhlasu či nesouhlasu. Na scéně se pomocný herec posadí 

vedle klienta. Je s ním v interakci jako jeho vlastní já, v prostoru 

fyzicky zdvojené, nebo se jako ´svědomí´ postaví za něho. 

Svědomí jako protagonistova součást mluví v první osobě. 

Techniku lze použít jak při hraní vlastní role (dvojník vede za 

protagonistu při přehrávání kritických situací jeho předpokládaný

vnitřní monolog), tak při protagonistově monologu (dvojník jako 

´svědomí´ nabízí na věci nebo na protagonistovy pohnutky jiný 

pohled).
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4) Výměna rolí- Na scéně, kdy dochází ke konfliktu klienta 

s nějakou osobou z jeho okolí, převezme klient roli této osoby. 

Klientovu vlastní roli převezme pomocný herec. Klient hraje 

například roli své manželky, svého nadřízeného, svého rodiče, 

atd. Výměna rolí ho nutí, aby se vžil do myšlení druhého člověka 

a viděl sám sebe jeho očima.

5) Zrcadlo- Pomocní herci portrétují protagonistu v jeho 

přítomnosti, předvádějí scény z jeho života a způsoby jeho 

chování. Klient sám není na scéně, sedí v publiku, přihlíží a 

komentuje. Má možnost pozorovat své chování, jako kdyby se 

díval do zrcadla.

2.3. Dramaterapie

„Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických/ 

divadelních postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické 

úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu” (Landy, 1985, p. 58). 

Dle Valenty (2007) je dramaterapie dramatickou improvizací 

zaměřenou k terapeutickým účelům, kdy klient dramatizuje svoje zážitky, 

přání, postoje a fantazie. Ne příliš rozšířené přístupy mohou mít v léčbě 

své pevné místo jako prostředky k odreagování a získání emočně 

korektivní zkušenosti, k ujasnění klientových skrytých motivů, 

nepřiznaných přání a jako možnost zpracování konfliktních situací. 

Majzlanová (1998) uvádí, že v určitých improvizovaných situacích tady a 

teď evokuje dramaterapie prožívání emocí, slouží k získávání vnitřní 

motivace, vede k integraci.

Jones (1996) mluví o dramaterapii, která se vztahuje k drama 

jakožto formě terapie. Emunah (1994) tvrdí, že dramaterapie může být 

praktikována v teoretickém základě skoro u jakékoliv psychoterapeutické 

školy, avšak i tak má vlastní jedinečné dědictví. Kořeny její koncepce 
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sahají do různých mezioborových disciplín, kde nejmarkantnější je 

divadlo. Kromě něj dramaterapie čerpala z psychodrama, drama, 

dramatického rituálu a hraní rolí (role play). 

Dramaterapie může být pojímána jako svébytný dramaterapeutický 

postup, ale může být i součástí velkých psychoterapeutických škol jako 

je napříkla Gestalt terapie, atd. (Valenta, 2007). V dramaterapii je kromě 

procesu kladen důraz i na produkt, např. výsledný tvar představení.

2.3.1. Struktura a techniky dramaterapie

Valenta (2007) dělí strukturu dramaterapeutické sese následovně:

1) Pozdrav terapeuta se skupinou- Na úvod sese je nutné navázat 

kontakt se skupinou i s každým jedincem zvlášť. Seznamujeme

skupinu s plánem sese a zjišťujeme u jednotlivých členů míru 

aktuální rezistence, která se ve velké míře objevuje zvláště u 

prvních sezení. Rezistence se často objevuje ve formě ´hraní si na 

něco´, dětskou ´regresivní reakcí či hraním si na ´někoho jiného´. 

Rezistenci člena skupiny nikdy nelze řešit autoritou terapeuta, 

nicméně terapeut by měl být schopen zapojit do činnosti členy celé 

skupiny. Počáteční skupina by se měla odehrávat v kruhu, který je 

symbolem jednoty.

2) Warm-up (zahřívací cvičení)- Většinou se jedná o fyzickou 

rozcvičku zaměřenou na uvolnění svalů, tenze těla, včetně cvičení 

hlubokého dýchání, relaxačních cvičení. Někdy může být rozcvička 

založena více na imaginaci, klienti se zavřenýma očima volně 

asociují představy na podkladě hudby nebo jsou ve vybavování 

vedeni hlasem terapeuta. V souladu s mentální úrovní a 

připraveností skupiny mohou členové skupiny verbalizovat svoje 

pocity či vyprávět o sobě krátký příběh. Zahřívací cvičení by mělo 

upravit rovnováhu mezi přílišnou a malou distancí. Osoba s velkou 
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distancí by měla mít možnost dostat se do tempa a osoba s malou 

distancí by měla dostat příležitost odreagovat svoji impulzivnost a 

zklidnit se.

3) Otevření hracího prostoru- Pro vstup klientů na scénuje vhodný 

opakující se rituál, například ´kouzelnická opona´, nebo vymezení 

jeviště, za nímž se nachází imaginární svět.

4) Nastartování hry- Terapeut v této fázi musí mít neustále na mysli 

dva dramaterapeutické principy, tj. vřadit do improvizace každý 

impulz, který ve skupině zachytí a budovat improvizaci vyváženě 

ve schématu pohyb-zvuk-obraz-postava-verbální exprese. Na 

rozdíl od předchozích fází se zde objevuje největší míra rezistence 

klientů, kteří mechanicky akceptují rituál rozcvičky, otevření 

hracího prostoru, ale obávají se vlastní tvořivé aktivity, kterou hra 

vyžaduje. Terapeutovým úkolem je co v největší míře vtáhnout 

klienta do skupiny, avšak ne za cenu rozbití sese nebo oslabení 

skupinové dynamiky. 

5) Hlavní část sezení- Tato část lze rozdělit na vstup do role 

(personifikaci) a strukturovanou hru v roli, kdy se buď objevuje 

jedna role a jedno téma pro skupinu jako celek nebo 

nestrukturovanou hru v roli, v níž se pracuje s několika stejně 

emocionálními situacemi současně. Dle Jonese (2000) se hlavní 

část sezení může vymezit následující šíří aktivit:

 dramatizace snových symbolů

 improvizace životních traumat či zátěžových situací

 manifestace vztahových problémů prostřednictví techniky 

´živých soch´

 využití masek k demonstrování rozpolcených částí Já

 projektivní dramatizace s předměty s cílem transparence 

nevědomých obsahů
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 inscenování fiktivních příběhů s cílem nechat klienta 

projikovat vlastní nevědomé obsahy spojenými s prožitým 

příběhem

 dramatizace vnějšího prostředí klientů a zkoumání vlivu 

tohoto prostředí na jejich aktuální problémy

Z hlediska formy se doporučuje volit nejprve aktivity ve dvojicích a 

poté přejít na práci ve skupinách, kdy vyvrcholením sese je společná 

práce celé skupiny.

6) Uzavření sezení- Úplný závěr může být vyplněn rituálem, např. do 

kouzelné opony se zabalí imaginární objety, atd.) Závěr nemusí 

vést k vyřešení problému klienta. Má být spíše bezpečným 

prostorem pro uklidnění, bodem přechodu klienta z role do 

reálného světa. Závěr nemusí být jen čistě kognitivní a verbální ve 

formě reflexí, ale klienti mohou svoje pocity vyjádřit i pohybem, 

vizuálním symbolem nebo kresbou.

Výčet nejběžnějších technik uvádí Emunahová (1994). Volí šest 

technik, z nichž dvě jsou převzaty z psychodrama:

 Výměna rolí- klienti si na scéně vymění role ve všech atributech 

(např. Popelka si vymění roli se svou nevlastní sestrou). Výměna 

rolí přináší větší dynamiku, využívá se k tomu, aby klienti dokázali 

porozumět i perspektivě někoho jiného a budovali vlastní empatii. 

Klientům, kteří si nedokáží představit alternativu životní role se 

takto demonstruje způsob, jak je možné k určité roli přistupovat 

jinak. Výměnou rolí se obohacuje klientův repertoár, je 

poskytována zpětná vazba a potřebná distance, pokud by se role 

pro klienta stala příliš emociálně vypjatou.

 Alter ego- protagonista je provázen jiným klientem nebo 

terapeutem, který vyjadřuje nahlas, co si myslí, že protagonista 
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zrovna cítí a prožívá, na co myslí. Ozvučuje tak jeho vnitřní svět. 

Tohoto nástroje se využívá proto, aby se klientům poskytla 

podpora a povzbuzení k překonání vlastních obav z využití hlasu 

při vyjádření vlastních pocitů. Doubling prohlubuje a schvaluje 

protagonistovo emocionální hnutí a ostatním členům skupiny, kteří 

se s ním ztotožní, umožní účastnit se zajímavé scény.

 Hra s časem- umožňuje pohybovat se na časové křivce vpřed a 

vzad. Scéna může směřovat do budoucnosti, kdy si klient může 

přehrát situace, které teprve nastanou a vidět současné potíže 

nebo se ohlédnout do minulosti, což umožňuje lepší vhled a 

porozumění.

 Přidávání a ubírání postav- přidáním postav vznikají nové 

perspektivy, eliminace postav prohlubuje výstup ze hry.

 Přebírání rolí- klient rozehraje roli, pak vystřídá někdo jiný, který 

pokračuje, tím se zajišťuje větší zainteresovanost skupiny, autor 

dostává příležitost pozorovat výstup i jako divák. Technika 

umožňuje hrát stejnou roli jiným způsobem a dává prostor pro větší 

emocionální distanci role.

 Opakování výstupu- pokud se terapeuticky ve výstupu objevilo 

něco závažného.

2.4. Rozdíl mezi dramaterapií a psychodrama

Pokud porovnáme psychodrama s dramaterapií, je dramaterapie 

více skupinovou aktivitou, která neřeší problémy jedince, neproniká do 

individuálních traumat minulosti za účelem jejich přenosu, přesunutí do 

vědomí, popřípadě vizualizovaní a verbalizování. Dramaterapie pracuje

se znaky a metaforami, akceptuje stylizaci a kreativitu. Na rozdíl od 

realismu psychodramatu, kde se jedná spíše o hledání alternativního 

postoje, modelu chování, aj. Dramaterapie pracuje více s divadelními 
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prostředky, včetně nastolení fikce a hraní jiných postav (rolové hry). 

Řízení dramaterapeutické lekce je velmi volné, terapeut je spíše 

facilitátorem dění ve skupině. 

Problematika rozdílu mezi oběma přístupy dosud nebyla 

uspokojivě definována. Oba přístupy se oddělily až v druhé polovině 20.

století a stále se cizelují rozdíly mezi nimi. Reisman in Valenta (2007, p.

25) uvádí osm diferenčním úrovní:

1) rozdíl teoretické báze- zatímco u psychodrama je zakladatelem 

Moreno, jehož následovníci se stále drželi 5 základních elementů: 

jeviště, protagonisty, režiséra, komparsu pomocných herců a publika, 

dramaterapie nemá tak jednoduchou základnu. Dramaterapie se skládá 

z více modelů a východisek, jimž jsou paradivadelní model (je kladeno 

rovnítko mezi terapeuta a umělce), rolový model (jedinec je nositelem 

množství biologických, rodinných, profesních a jiných sociálních rolí), 

svět mýtů, legend, rituálů, výchovné a léčebné drama. 

2) otázka katarze- Morenovým cílem byla především individuální 

katarze protagonisty, katarze terapeuticko skupiny je sekundárním cílem. 

Tím navazoval na Breuerovo a Freudovo využití katarze v terapii duševní 

poruch. Tito psychoanalytici navozovali katarze pomocí hypnózy či volné 

asociace, ovšem Moreno dosahoval katarze za úplného vědomí klientů. 

Vzhledem k tomu, že katarze vyžaduje vysokou úroveň vnitřního vhledu 

jednotlivce, je psychodramatické pole nepřístupné pro některé pacienty 

s psychotickými poruchami a pro mentálně postižené osoby. Na rozdíl od 

toho je dramaterapie efektivní pro mnohem širší spektrum populace.

3) důraz na úroveň nevědomí- pokud vycházíme z topografického 

modelu jednotlivých vrstev nevědomí hlubinně orientovaných 

psychoterapií, pak se dramaterapie více soustředí na obsahy 

kolektivního nevědomí (především archetypy, archetypální modely 

chování, práci se symbolovým uchopením nevědomých obsahů), 
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zatímco psychodrama spíše zpracovává obsahy na úrovni individuálního 

nevědomí.

4) forma a obsah terapeutických sezení- Obecně je psychodrama 

postaveno na specifickém příběhu, vzpomínce, snu či představě, které 

se demonstrují za pomoci mošnovských technik. Dramaterapie je více 

než na přehrávání určitých životních událostí založena na tématech, 

která se objevují spontánně v procesu volné asociace během 

improvizací.

5) skupinová aktivita a dynamika- dramaterapie se na skupinovou 

aktivitu a dynamiku zaměřuje mnohem častěji než psychodrama, které 

se především orientuje na potřeby jedince. Co se týká organizační formy, 

disponuje dramaterapie kromě skupinové formy i formou individuální, 

zatímco psychodrama je pouze skupinovou záležitostí.

6) pojetí role terapeuta, jeho zapojení do hry- v dramaterapii je 

terapeut vždy v roli a ve hře a vede klienta za pomoci improvizace, 

zatímco u psychodramatu je klient v roli a terapeut zůstává mimo 

hereckou roli, je pouze režisérem v divadelním významu. Co se týče 

verbální terapie (např. u závěrečných reflexí), jsou oba mimo roli.

7) typologie rolí, do nichž klient vstupuje- v psychodramatu hraje 

klient především sám sebe, zatímco v dramaterapii převážné vstupuje do 

projektivních rolí.

8) soubor prostředků v terapii používaných- z hlediska prostředků 

je dramaterapie mnohem eklektičtějším systémem, mnoho 

dramaterapeutů běžně užívá při své práci loutky, masky, líčení, psaný 

text a elementy muzikoterapie nebo arteterapie v užším slova smyslu.
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2.5. Účinné psychoterapeutické faktory, cíle a 
prostředky v dramaterapii a psychodrama

V dramaterapii a psychodrama se nejčastěji operuje s pojmy, které 

je nutno ozřejmit a jež se pokládají za jedny z nejvýznamnějších 

účinných psychoterapeutických faktorů. 

Mezi jeden z nejdůležitějších patří termín katarze, který poprvé 

použil Aristoteles ve svém díle Poetika. Katarze je ozdravným účinkem, 

zbavením se pocitu viny, výčitek svědomí, ale také v dle psychoanalýzy 

osvobozením se od duševních konfliktů, vnitřního napětí, stresových 

stavů spolu s nahromaděnou agresí. Napětí může být uvolněno přímým 

vyjádřením agrese, uvolněním napětí, úzkosti, pocitu viny a výčitek 

svědomí sdělením nebo znovuprožitím zážitků (Hartl, Hartlová, 2000).

S katarzí je spojen termín abreakce ve významu odžití, 

odreagování emocí. Terapeut umožňuje klientovi znovuprožití konfliktů, 

traumat vytěsněných do nevědomí, které nemohli být naplno prožity.

Blízkým termínem k abreakci je agování ve smyslu vybití emoční 

impulzů. Zatímco v psychoanalýze může být chápáno jako negativní jev, 

v dramaterapii a psychodrama je jevem žádoucím, kdy například klient 

vypadne z role a dovolí si tak projevit svoje pudové impulzy (Valenta, 

2007).

Emočně korektivní zkušenost je pojmem, s kterým přichází 

F. Alexander a definuje jej jako proces změny. Terapeut reaguje jinak,

než jak reagovali např. rodiče v dětství. Klient situaci emočně prožívá, je 

pro něj zcela odlišná než je jeho očekávání a začíná rozlišovat a 

opravovat svoje postoje. Důležitý je nový emoční zážitek, který si klient 

převede do svého života (Kratochvíl, 2002).

Obnova autentické, duševní a dětské části v nás znamená také 

obnovu a překonání bolestné, zraněné dětské části v nás. Souběžně 

s nedostatečnou pozorností k základním potřebám, je výsledkem 

patologie narcistické zranění a traumat raného dětství. Dramatický 
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způsob práce poskytuje nástroj k symbolickému vyjádření potlačených 

emocí (Kohut In Emunah, 1994, p. 29).

Psychodrama a dramaterapie vychází z klasické psychoanalýzy, 

operuje s pojmy přenos,  protipřenos, volné asociace, pracuje 

s obrannými mechanismy, které popsala Anna Freud, tj. potlačení, 

popření, vytěsnění, racionalizace, izolace, regrese a projekce (projekce 

je pro dramaterapii a psychodrama zvláště významnou). 

Jednotlivé cíle pochopitelně vychází z potřeb klienta, jeho silných a 

slabých stránek, stejně tak i potřeb skupiny. Nicméně lze formulovat 

nespecifické cíle, které jsou vytyčeny u všech klientů s různorodou 

problematikou. 

Prvním cílem je možnost vyjádření se a ´kontejnování´ emoce. 

Drama nabízí prostor pro vyjádření intenzivních rozlišných pocitů. 

Obávané emoce mohou být vyjádřeny v bezpečném modu. To se daří 

především proto, protože z vyjádření v drama neplynou žádné reálné 

důsledky pro život. Drama dopřává distanci či separaci od přehrávaného. 

Protagonista zažívá souběžně silnou emoci i schopnost mít nad svým 

vyjádřením kontrolu. Drama klade důraz na souhru mezi emočním 

uvolněním a emočním ´kontejnováním´. ´Kontejnování´ neznamená 

pouhé potlačení, ale spíše zvládnutí emoce, umožnění jejího uvolnění 

vhodnými a přijatelnými cestami. Neboť potlačování vyjadřování emocí je 

živeno strachem ze ztráty kontroly. Je nutno nechat protagonistovi zažít 

obě polohy v malých dávkách tak, aby dokázal tolerovat a zvládat návaly 

emocí a jejich uvolnění.

Další s tímto spojený cíl je rozvoj pozorujícího self- té části v nás, 

která je svědkem událostí a reflektuje. Může být ´ředitelem´ uvnitř nás, 

který má přehled a je schopný racionálně jednat tváří tvář emocionální 

vřavě. ´Ředitel´ má dostatečný odstup, aby reagoval uvážlivě a vnímal 

možnosti volby. Má rozšířenou perspektivu zahrnující minulost, 
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přítomnost, budoucnost, protagonisty kolem sebe, sebe ve vztahu ke 

všemu existujícímu kolem sebe a přesah sebe samotného. Z této 

perspektivy vyplývá naděje, spirituální uvědomění a víra, že vše může 

opravdu takto být, ať už jako vnější zážitek nebo vnitřní změna.

Třetím cílem je rozšíření repertoáru rolí. Naše životní role, 

reakce, dynamika v interakcích s jinými jsou omezeny. Stáváme se vězni 

vlastních vzorců a očekávání jiných. V drama jsou možnosti neomezené. 

Můžeme experimentovat s identitou, objevovat a vyjadřovat skryté 

stránky v nás, zkoušet nové cesty vztahování se. Rozšíření repertoáru 

rolí nezahrnuje pouze hraní množství rolí, ale také hraní každé role 

s větší flexibilitou, angažovaností a integritou. Toto rozšíření nás vybaví 

do života s větší schopností vypořádat se s různými životními situacemi, 

zvládat nové výzvy a vztahovat se ke starým novým kreativním 

způsobem.

Změna self-image (vnímání sebe sama) vyplývá z rozšíření 

repertoáru rolí. Modifikace a rozšíření sebepojetí je dalším cílem 

v drama. Existuje dynamický a interaktivní vztah mezi rolí a sebepojetím.

Vnímání sebe sama ovlivňuje náš repertoár rolí a naopak. Mnoho klientů 

mají ze svého dětství rodičovské figury, které na ně reagovali jako by byli 

špatnými nebo bezcennými. Bohužel tito klienti později vyvinou vnímání 

sebe sama tak, aby se potkávalo s projekcí druhých do nich. Vnímání 

sebe sama ovlivňuje jejich repertoár rolí, avšak vystavení se vícero rolím 

a zároveň prožití reflexe druhých může vyústit ve změnu vnímání sebe 

sama, zvýšit sebehodnotu. To však znamená dozvědět se, rozumět, 

přijmout a respektovat všechny svoje rozlišné stránky bytí.

Finálním cílem je usnadnění sociální interakce a rozvoj 

interpersonálních dovedností. Faktem je, že drama probíhá 

v kolektivní a spolupracující podobě a může být pro sociálně izolované 

klienty něčím, co jim umožní nabýt sebevědomí a zkompetentnit je ve 
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vztahování se ať už na verbální nebo neverbální úrovni. Blízké vztahy a 

důvěra ve skupině se stává mikrokosmem možného ve světě, snižuje 

hluboké odcizení se, s kterým klienti nastupují do léčby. I když 

socializace nemusí být problematickou stránkou klienta, drama poskytuje 

prostředky, jak objevit obtížnosti v lidských vztazích (Emunah, 1994).

2.6. Specifika práce se závislými při dramaterapii a 
psychodrama

Na úvod je velmi důležité nastavit strukturu sese s jejím začátkem i 

koncem, přesně dodržovat časy sesí. Klienti si postupně zvykají na 

zahájení sese, prostor pro warm-up-zahřívací aktivity, pak jádro sese a 

ukončení. V jejich životě, kde řád a struktura neměli příliš místo, je to 

nezbytným počinem snižujícím úzkost a dokladem vytváření bezpečného 

prostoru, kde je zřejmé, co se bude odehrávat.

Při zahřívání se zaměřujeme na pohybové aktivity s vydáním 

energie, což pomáhá k uvolnění napětí, vnitřního neklidu a ostychu. Od 

počátku si skupina hraje, což je pro klienty příjemné. Mohou spolu 

zažívat radost ze hry, problém se neřeší hned přímo a je prostor pro 

budování vzájemného bezpečí.

Sezení zaměřujeme především na neverbální techniky, protože 

závislí klienti jsou velmi zdatní mistři slova a mají tendenci 

z nepříjemných stavů utíkat do verbalizování prožitků. Je důležité na 

začátku každého sezené zopakovat pravidla, že ke slovnímu vyjádření 

prožitků budou klienti vyzváni později v závěrečné reflexi a do té doby si 

vše, co zažívají, nechali v sobě pracovat. Pro mnoho klientů je zpočátku 

zmíněné pravidlo opravdu náročné akceptovat. Mají tendence unikat do 

smíchu, mluvení nebo jiných způsobů upozorňování na sebe jako např. 

agování apod.
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Je přínosné začleňovat do sezení improvizace, které se tak stávají 

vlastním výtvorem klienta bez předešlého plánu a přípravy. Klient může 

jednat spontánně, obranné mechanismy se rychleji narušují a klient má 

příležitost jednat jinak než je doposud zvyklý. Nově vzniklé situace mu 

napomáhají objevovat sebe samého a hledat jiné cesty k sobě i druhým. 

Naučené obrany se nestihnout tak rychle aktivovat a na světlo se mohou 

tak dostat vzpomínky a prožitky, které byly doposud potlačeny (Bartošek 

in Valenta, 2006, p.118).

Klienti mají také tendence urychlovat jednotlivé aktivity, je pro ně 

nesnadné vytrvat spolu s vlastním prožitkem a sáhnout si na něj hlouběji. 

Při pravidelných sesích se zjevně tato potřeba odbíhat umenšuje, klienti 

jsou ochotnější v akci vytrvat a se svojí vnitřní úzkostí bojovat. Je 

vhodné, aby terapeut dokázal odhadnout míru frustrace jednotlivých 

klientů a neumožnil jim snadno unikat s respektem k jejich osobním 

schopnostem.

Je nutno zmínit, že práce při sesích by i z důvodu rychlého 

narušování obran měla být vedena citlivě, adekvátně schopnostem a 

možnostem klienta. To klade velké nároky na vyzrálost a vnímavost 

terapeuta, který by v žádném případě neměl klientovi podsouvat vlastní 

potřeby a měl jej nechat vytvářet svůj vlastní příběh sám. Například 

klienti se silným narcistním zraněním se často zpočátku odmítají 

stylizovat do rolí. Je důležité jim dát prostor, jejich potřebu respektovat a 

spolu s klientem načasovat dobu, kdy se klient odhodlá do role vstoupit

(Bartošek in Valenta, 2006, p. 119).
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3. Definice terapeutické komunity

3.1. Pojem terapeutická komunita

Kratochvíl (1979) definuje terapeutickou komunitu (dále jen TK) 

jako zvláštní formu intenzivní skupinové psychoterapie, kde klienti 

různého věku, pohlaví a vzdělání spolu určitou dobu žijí a kromě 

skupinových sezení sdílejí další program s pracovní a různorodou 

činností, což umožňuje, aby do tohoto malého modelu společnosti

promítali problémy ze svého vlastního života, zejména své vztahy 

k lidem. Terapeutický potenciál komunity spočívá v tom, že kromě 

uvedené projekce umožňuje též zpětné informace o maladaptivním 

chování, podněcuje získání náhledu na vlastní problémy a na vlastní 

podíl na vytváření těchto problémů, má umožnit korektivní zkušenost a 

podporuje nácvik vhodnějších adaptivnějších způsobů chování.

3.2. Klientela v TK

O psychologii závislého a jeho osobnostních rysech se vyjadřuje 

řada autorů, např. Jeřábek (2007). Klienti vykazují vyšší úzkostnost a 

depresivitu, objevuje se zmatení, porucha osobnosti, narušené myšlení a 

afektivita. Dále se pravidelně objevuje nízké a/nebo nereálné 

sebehodnocení, charakteristiky nezralosti a disociálního chování, jako je 

nízká tolerance všech forem nepohody a odloženého uspokojení, 

problémy s autoritami, neschopnost zvládat pocity, špatná kontrola 

impulsů, špatný úsudek a testování reality.  Dominantním způsobem 

zvládání situací je manipulace, podvádění a lži. Pro klienty je rovněž 

typická osobní a sociální nezodpovědnost, deficit v komunikačních 

dovednostech a ve schopnostech se učit. Tyto nálezy jsou závažné. 

Drogově závislý není kromě závislostní poruchy jinak duševně zdráv

(Kalina, 2008). 



27

3.2.1. Vývojové aspekty závislosti

Hajný in Kalina a kol.(2003) se zabývá souvislostmi mezi vznikem 

a rozvojem závislosti. Vymezuje několik aspektů, které se objevují:

 Vztah mezi závislostí a raným dětstvím- závislá osobnost je 

fixována v orálním stádiu, její uspokojení je zcela závislé na 

vnějších podmínkách, zatímco ona samotná setrvává v pasivitě.

Návykové látky ovlivňují to, co vnímá. Extrémní touha po splynutí a 

zároveň obava ze zranění jsou jimi utlumovány. Závislý není 

schopen ve vztazích projevovat hostilní pocity, ty se hromadí a je 

možné vyjádřit je jen pomocí drogy.

 Narušený vývoj schopnosti vytvářet vztahy s druhými-závislý 

využívá ve vztazích určitých funkcích druhého, než aby prožíval 

plnohodnotný vztah (Mikota, 1995). Závislý od druhého potřebuje 

nekonečnou trpělivost, ochotu mu pomoci než aby přijal druhého 

jako komplexní osobnost.

 Neschopnost rodičů reagovat na potřeby dítěte- není ani tak o tom, 

že by rodiče nechtěli vyhovět, ale vyhovují neadekvátně. Zahrnují 

dítě odpovědností a na druhé straně jej jindy uvrhají do role 

nesamostatného dítěte. Reakce rodičů jsou kolísavé, 

nevypočitatelné. Nadměrně přetěžované dítě se pak stává 

předčasně dospělým nebo začne opakovaně selhávat. 

 Nedostatečná schopnost snášet nepříjemné emoce a afekty-je 

znakem nedokončeného emocionálního vývoje. Závislí jsou nezralí 

lidé, popisovaní jako lidé ´s tenkou kůží´, extrémně citliví vůči 

zranění. Droga jim nahrazuje chybějící odolnost a sílu k vyjádření.

 Užívání návykových látek jako náhradní prostředek separačních a 

individuačních tendencí-k vývoji dítěte patří období, kdy usiluje o 

dosažení závislosti na okolí, rodičích i sociálním systému.

Sounáležitost s nějakou skupinou či kulturou má významný vliv na 
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hledání identity. Droga pak může navodit vlastní separační stav 

nezávislý na realitě. Může být tak únikem před skutečným bojem 

s rodiči za vlastní nezávislost.

 Idealizace a devalvace (černobílé vidění) ve vztahu k druhým-u 

závislých je značně narušena schopnost adekvátně vnímat druhé 

lidi. Projevuje se naprostou idealizací terapeuta i jeho totální 

devalvací. U závislých je zvýšená potřeba využívat vztahu 

s omnipotentní osobou, která může vše zařídit, aby tak mohli 

setrvávat v iluzorním infantilním stavu. Zvláště v terapeutickém 

vztahu je nutno mít toto na paměti.

 Specifická role závislosti v období dospívání-v adolescenci čeká 

řada vývojových úkolů. Jde o budování identity, která je u závislých 

často difúzní a je typická pro slabé já. Dále pak je pro adolescenta 

výzvou přijmout reálný obraz svého těla, ujasnit si svoji sexuální 

preferenci a realizovat své potřeby bez nadměrného studu., najít 

své místo ve společnosti, najít si práci, postupně nalézat 

vyváženější vztah k rodičům.  Závislí často ustrnou v naprosté 

závislosti na rodičích v oblasti materiální, sociální i emoční. 

Sadomasochistický charakter vzájemných vztahů plných pocitů 

viny, studu, pomsty a hněvu udržuje bludný kruh závislosti.

3.2.2. Psychoanalytické pojetí a koncept závislého klienta

Jeřábek in Nevšímal (2007) popisuje psychoanalytické modely 

závislého klienta. Tento klient je jedinec se závažnými intrapsychickými 

konflikty zvláště ve smyslu přísného superega, drogy umožňují únik od 

pocitů zlosti a strachu. Objevuje se narušený symbiotický vztah k matce, 

což vede k touze splynutí s ideálním objektem, což ovšem přináší hrůzu 

z možných zranění. Klient si formou drogy zajišťuje odpojení od svých 
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bolestných emocí. Ego je natolik nedostačivě utvořeno, že 

sebemedikace jej pomáhá vykompenzovat. 

Závislostní porucha může být vnímána jako psychosomatická 

obrana proti psychickým konfliktům a bolesti. Významný podíl klientů 

skutečně trpí poruchou osobnosti.

Psychoanalytické teorie také mluví o fixaci v orálním stádiu, kdy se 

vše soustřeďuje kolem uspokojování ústy a v dospělosti se projevuje 

jako zvýšená potřeba být opečováván bez jakéhokoliv vlastního 

aktivního přičinění. Dalšími znaky orální fixace je nízká tolerance 

k napětí, bolesti a frustraci (Hajný in Kalina a kol., 2003)

„Koncept závislého člověka – klienta TK se opírá o následující 
teze:

 Zneužívání návykových látek má své kořeny v jiných, obecnějších 

problémech – psychologických nebo vývojových.

 Zneužívání návykových látek odráží obecnější problém zvládání 

životních situací.  

 Zneužívání návykových látek je projevem, nikoliv podstatou poruchy.

 Zneužívání návykových látek je poruchou celé osoby.

 Vzorce užívání drog jsou méně podstatné než psychologické 

problémy a problémy s chováním.

 Typickým psychologickým rysem problémových uživatelů a závislých 

je nezralost, nízké sebehodnocení a problémy spojené s charakterem 

a životním scénářem“ (De Leon a Melnick in Kalina, 2013, p. 463).

3.3. Terapeutické účinné faktory v TK

Kooyman in Nevšímal (2005) říká, že TK je sama o sobě terapií, 

kde se klient učí schopnosti zvládat stres pozitivním způsobem, ztrácí 

strach ze selhání a to samo ulevuje jeho vnitřnímu napětí. Klient se učí 
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aktivně zvládat stres a krizové situace místo toho, aby si ulevoval 

užíváním drog, alkoholu nebo jiným odehráváním.

Komunita nabízí život bez drog. Terapeutické účinné faktory lze 

shrnout následovně:

 Náhradní rodina

TK slouží jako náhradní rodina a poskytuje klientovi možnost 

dospět v bezpečném prostředí.

 Ucelená filosofie

TK se řídí ucelenou a srozumitelnou filosofií, kterou lze vysvětlit 

všem tak, aby jí pochopili a podporovali.

 Terapeutická struktura

Uspořádání v TK má jasnou strukturu, kde nejsou žádné dvojné 

vazby. Struktura nabízí bezpečí a jistotu. Pravidel je jen málo, ale 

jsou jednoznačná. Prostředí TK poskytuje dostatečný tlak nutný 

k učení, ale také dost struktury, která brání chaosu, aby se 

vymknul kontrole. Dělat chyby je možné. Klient musí možnost 

postupovat v komunitě od jednoduchých rolí k rolím s rostoucí 

mírou odpovědnosti.

 Rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií

V TK musí být rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií 

klienta. TK, která deleguje všechnu moc na klienty, je anti-

terapeutická. Terapie v TK je povinná. Klient si nemůže vybírat, 

jestli se zúčastní nebo ne. Autonomie jedince je omezena na to, že 

je součástí skupiny.

 Sociální učení prostřednictvím sociální interakce

Učení se děje skrze interakce. Klient se nemůže v TK izolovat. 

Musí se aktivně podílet na životě komunity a získávat reflexe na 

své chování. Starší klienti se stávají vzory pro nové příchozí 

klienty. Klient se učí fungovat v různých sociálních rolích. Díky 
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zpětné vazbě se učí rozumět svému chování. Učí se dělat 

rozhodnutí a přijímat důsledky své volby.

 Učení prostřednictvím krize

Učení je posilováno tím, že klient zažívá i krizové momenty. Je to 

srozumitelné z Ericksonovy teorie sociálního učení, kde považuje 

zrání za cestu skrze řadu krizí, které vedou k dezintegraci, po níž 

následuje reintegrace na vyšší úrovni, pokud je krize zvládnuta.

 Terapeutický účinek všech aktivit komunity

Vše, co se děje v komunitě, je terapie. Klienti si připravují jídlo, 

pracují v různých částech domu, musí se učit jednotlivým rolím.

 Odpovědnost klienta za jeho chování

Klient není pacient, není zbaven povinností, které jinak patří k jeho 

roli a je zodpovědný za svou situaci. Klient si nemá hrát na oběť a 

obviňovat ze svého životního selhání společnost nebo jiné lidi. 

Klient je považován za člověka, který potřebuje pomoc a který se 

musí naučit o ní požádat. Také je považován za člověka, který 

může pomoci druhým.

 Zvýšené sebevědomí díky úspěchům

Sebevědomí klienta roste tak, jak překonává strach ze selhání, 

jedná, jakoby se nebál. Je to také výsledek toho, že se podílel na 

tvořivých aktivitách a vzdělávání v komunitě. Zvýšené sebevědomí 

dále snižuje strach ze selhání a odmítnutí. Když pomáhá druhým,

uvědomuje si klient, že má pro druhé cenu. To pět zvyšuje jeho 

sebeúctu.

 Internalizace pozitivního hodnotového systému

Objevují se pozitivní hodnoty a jsou zvnitřněny. Klient se učí být 

upřímný, konfrontovat a kritizovat negativní a autodestruktivní 

chování a vidět problém jako výzvu.
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 Konfrontace

Konfrontace a tlak na nov příchozího klienta by měly mít omezenou 

míru tak, aby ho nevytlačili z komunity ven. Samotný život v TK 

představuje pro nového klienta stres. Jak se začíná klient 

v terapeutickém programu rozvíjet, začíná programu důvěřovat a 

jeho obrany se naruší. V této ohrožující situaci-krizi je klient 

připraven začít měnit své chování a postoje. Klient se učí mluvit o 

svých vnitřních konfliktech a čelit emocionálnímu stresu spojenému 

s pocity viny a neschopnosti. Základní anihilační úzkost mizí a 

klient je připraven zrušit své obrany zcela. Nyní dělá krok k přímé 

emocionální konfrontaci s ostatními místo toho, aby své pocity 

odehrával jinak. Jakmile zjistí, že ostatní jeho změny oceňují, zmizí 

strach z odmítnutí. Zjistí, že nemusí být perfektní, aby byl milován. 

Naopak se zdá, že je to naopak. Připustí-li svoje slabosti, stává se 

pro ostatní lidštějším. Klient zjistí, že konfrontace není namířena 

vůči jeho osobě, ale jeho chování.

 Pozitivní tlak vrstevníků

Tak jak mohou vrstevníci napomáhat braní drog, tak mohou 

napomoci k rozhodnutí abstinovat a rozvinout pozitivní prvky 

chování. Někteří klienti s negativním chování čelí konfrontaci, jiní 

se stávají vzory, klient je veden k odpovědnosti za to, že bude 

sledovat, kritizovat či komentovat chování a postoje ostatních. Je 

to naprostý opak od ulice, kdy závislý neříká autoritě nic o jiném 

závislém. Neoceňuje se hra na oběť a manipulativní chování bývá 

rychle rozpoznáno a ostře odsouzeno.

 Učení rozumět emocím a vyjadřovat je

Závislý se učí překonávat strach z emočního projevu. Nemusí se 

již bránit svým emocím prostřednictvím odehrávání. Může konečně 
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zjistit, jak dát najevo pozitivní emoce jako radost a potěšení, které 

se někdy vyjadřují hůř než ty negativní.

 Změna negativního přístupu k životu na pozitivní

Většina závislých má k sobě negativní přístup. Tento negativní 

postoj obvykle vznikl v dětství. Pomáhal jim přežít, když byli ještě 

malými dětmi, ale staly se handicapem v dospělosti. Změnit 

negativní přístup k sobě trvá dlouho. 

 Zlepšení vztahů v původní rodině

Vztahy s rodiči a jinými blízkými se mění od okamžiku prvního 

kontaktu po období separace v první fázi programu. Klientům jsou 

nabízeny rodičovské skupiny, kde je možné dořešit řadu 

nedokončených záležitostí. V terapeutických skupinách mohou být 

rodiče zastoupeni i symbolicky, např. židlí, nebo hraním rolí klienty 

či terapeuty.
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4. Záměr metodologické kazuistiky

Záměrem této práce je popsat a demonstrovat použití přístupu 

dramaterapie a psychodrama jako metody při práci s klienty závislých na 

návykových látkách během léčby v terapeutické komunitě. Volím formu 

metodologické kasuistiky, která ilustruje na rozboru případové práce 

určitou terapeutickou metodu, v mém případě dramaterapii a 

psychodrama. Kasuistika tohoto typu je odlišná od klinických kasuistik. 

Jejím základem je konkrétní příběh, na kterém budu ilustrovat 

metodologické aspekty případová práce. Při zpracovávání tématu jsem 

si položila následující otázky:

1. Jaká je role dramaterapie a psychodrama v léčbě 
v terapeutické komunitě?

2. Jaké aspekty psychoterapie lze identifikovat v rámci 

dramaterapie a psychodrama? Která témata se u klienta 

v průběhu práce v dramaterapii a psychodrama nejčastěji 

objevují? Lze definovat, které obranné mechanismy pomáhá 

dramaterapie a psychodrama narušovat? Jaké to jsou?

3. V jakých aspektech má dramaterapie a psychodrama vliv na 

dlouhodobý vývoj klienta v terapeutické komunitě?

Jedná se o účelový výběr se záměrem demonstrovat metodu 

dramaterapie a psychodrama na úrovní terapeutické komunity a 

jednotlivce. Přesným místem a časem výzkumu je terapeutická komunita 

Podcestný Mlýn, rok 2013-2014.

Souborem je jednotlivec, který podstupuje léčbu v terapeutické 

komunitě Podcestný Mlýn, kde probíhá jedenkrát měsíčně v dotaci 3x60 

minut dramaterapie a psychodrama. Je zvolen jednotlivec, který 

absolvoval minimálně 1 měsíc léčby anebo ten, který čerstvě vstoupil do 
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0. fáze léčby. Jednotlivec je vybrán záměrně. Jak Miovský (2009) udává, 

klíčovou bude teoretická saturace, tj. dospění do bodu, kdy další data 

nebudou představovat další podstatný přínos.

V práci použiji veškeré materiály, které lze ke klientovi získat:

1) Dokumentace – osobní složka klienta, zápisy ze skupin, zápisy 

klienta, deník

2) Klinické pozorování

3) Rozhovor-individuální, v rámci skupiny

Veškeré materiály budou kvalitativně analyzovány. Výstupem má 

být popis jednotlivých sezení, který může sloužit jako inspirace pro 

začínající dramaterapeuty při práci s drogově závislou klientelou.

4.1. Etika

Klientka byla seznámena a souhlasila s vypracováním této 

kasuistické práce obsažené v diplomové práci. Souhlasila s faktem, že 

diplomová práce bude využita pro studijní účely a bude do ní nahlíženo. 

V rámci zachování ochrany osobních údajů a anonymity klientky, budou 

pozměněny údaje věku osob uváděných v kazuistice, všech jmen, příp. 

další informace, které by vedly k odhalení klientky. Klientka podepsala 

informovaný souhlas, který obsahovala výše zmíněné skutečnosti.

4.2. Anamnéza klientky Anny

Anna je klientkou, kterou jsem si vybrala pro zpracování diplomové 

práce. Její jméno je změněno a je zcela odlišné od jejího původního. Je 

klientkou Terapeutické komunity, kde jsem se s ní i potkala. 

Jelikož jsem v roce 2013-2014 působila v TK jako terapeut, měla 

jsem možnost sledovat její vývoj. Bylo to 9 měsíců, co jsem s ní mohla 

pracovat.
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Před zkontaktováním TK prošla detoxifikační jednotkou a 2-

měsíční léčbou v Psychiatrické léčebně. Byla to její první léčba. 

Klientku jsem si vybrala, neboť mě zaujala délka užívání 

návykových látek vzhledem k jejímu poměrně mladému věku a volba 

první léčby. Klientka se vždy jevila ochotná ke spolupráci a motivovaná 

projít léčbu celou.

4.2.1. Anamnéza rodinná

Narodila se na malém městě před 23 lety. Oba rodiče žijí odděleně. 

Rozvedli se před 13 lety. 

Matce je 50 let, pracuje jako kuchařka. Dochází do psychiatrické 

ambulance kvůli potížím s Annou. Nemá žádné somatické obtíže.

Otec má 55 let, pracoval jako zedník. Doma moc nepobýval. Byl 

před narozením klientky ve výkonu trestu po dobu jednoho roku. Měl a 

doposud má problémy s alkoholem. Ostatně to byla hlavní příčina 

rozvodu. Žije se svojí matkou ve městě vzdáleném 10km od své bývalé 

manželky.

Anna má ještě o 3 roky starší sestru. Pracuje jako pedagogický 

pracovník. V dětství spolu měly rivalitní vztah. Starší sestra inklinovala k 

matce, zatímco Anna k otci. Nyní se stýkají a nachází k sobě bližší 

vztah. Anna má velmi vřelý vztah k sestřině synovi, kterému jsou 2 roky.

Prarodiče od matky se v rodině příliš nevyskytovali. Zemřeli v 

poměrně mladém věku na karcinom a infarkt myokardu. Otec Anina otce 

zemřel na stavbě při pracovním úrazu. Anna toto období mapuje jako 

velkou ztrátu dalšího muže. S vlastní matkou otec žije doposud. 

O jiných závažných onemocněních a jejich výskytu v rodině neví.
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4.2.2. Osobní anamnéza

Do školky začala chodit na malém městě od 3 let. Základní školu 

navštěvovala tamtéž.

Na školku si moc nepamatuje. Na základní škole měla prospěch 

všelijaký. Škola ji nebavila. Dostávala poznámky, že vyrušuje. Poté se 

vyučila na obchodním učilišti, obor prodavačka. Výuční obor zvládala s 

problémy. Měla problémy s chováním jako např. nepravidelná docházka 

do školy, abúzus alkoholu, marihuany, pervitinu, impulsivní jednání a 

agrese k učitelům. 

V 19 letech dostala podmínku za spoluvýrobu návykových látek. 

Sháněla tehdy efedrin pro vařiče, s kterým žila. Na drogy získávala 

peníze z drobných krádeží a výrobou drog. Nejvíce peněz dluží matce, 

dále pak bankám a dopravním podnikům.

4.2.3. Zdravotní anamnéza

Porod proběhl v pořádku. Byla kojena do 1 roku. V dětství zmiňuje 

častá onemocnění plic a potíže s močovým ústrojím, obzvláště s 

ledvinami.

Neprodělala žádnou interrupci. Menstruaci měla vždy pravidelnou.      

Suicidální myšlenky udává v době pokusů o abstinenci, která se ji 

však samotné nedařila. 

Na hepatitidy a HIV byla testována bez pozitivity.

V mládí měla diagnostikovanou ADHD. Potíže při vyučování, kdy 

vyrušovala. 

Operace žádné neprodělala.
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4.2.4. Další anamnézy

Po ukončení učiliště pracovala příležitostně po brigádách. Tehdy již 

pravidelně užívala pervitin a v zaměstnání zpravidla kvůli impulzivnímu 

jednání a chabé docházce dlouho nevydržela.

V budoucnu by ráda pracovala s malými dětmi, to by jí bavilo 

nejvíce. 

Hlavní drogu pervitin užila poprvé v 16ti letech šňupáním, v 17ti 

letech jej začala užívat nitrožilně, předtím má zkušenost s marihuanou 

ve věku 14ti let a dost zkušeností s nadužíváním alkoholu. Poprvé 

alkohol užila ve 14ti letech. Marihuanu a alkohol však v 16ti letech 

omezila a užívala výhradně pervitin. Vyzkoušela i jiné drogy, ale spíše se 

jednalo o jednorázová užití, např. heroin v 18ti letech, subutex v 19ti

letech. 

Uvádí, že drogy užívala, když cítila smutek a úzkost. Považovala 

svůj život za nicotný. Nejvíce truchlila po odchodu otce od rodiny, později 

dědečkově smrti. Zažívala samotu. 
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5. Metoda dramaterapie a psychodrama při práci 
s Annou

Na úvod je třeba uvést, že na všech sesích byl spolu se mnou 

přítomen dramaterapeut Bc. Daniel Karásek. Významně obsahově 

přispěl ke struktuře jednotlivých sezení a vnášel svoje zkušenosti. Jako 

terapeutický pár muž a žena jsme umožňovali klientům přenosy na 

domnělé rodiče, partnery, atd.

5.1 Dramaterapeutické sezení po 3 měsících léčby

Skupina včetně Anny dostala následující zadání:

Týden v partnerském vztahu (od pondělí do neděle), kt. by 

vyhovoval oběma stranám-muži i ženě /90 min./

Utvořte skupinky po třech, vždy jedna žena v každé skupince a připravte 

si sehrání týdne. 

Každá skupina má 40 min. na přípravu a 10 min. na sehrání scénky

Reflexe 30 min.

ETUDY

Jeden klient sehrál hodně zlobivé dítě, které stále něco vyžaduje. 

Rodina jela na dovolenou do Egypta. Anna coby matka rodinu 

opečovávala a řídila. Další klient jako otec stál v pozadí. Byl klidným 

otcem. Syn si vynucoval pozornost, chtěl spát s rodiči v posteli.  Anna 

mu to umožnila, byla velmi starostlivou matkou, pobízela svého muže 

k větší aktivitě. Týden končil návratem z dovolené.

Anna utvořila skupinku po třech. Ačkoliv nebyly role nijak omezeny 

pohlavím, ihned se ujala role matky. Během vývoje děje přebírala větší 

odpovědnost za syna a role otce se umenšovala. Jevilo se, že Anna má 
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skoro syny dva. Otec byl upozaděn. Na Anině tváři byla zjevná 

spokojenost, jak vše dokonale řídí a zvládá. Při reflexích uvedla, že jí 

bavilo cítit, jak žije ve spokojené rodině. Přála by si jednou se svojí 

vlastní rodinou jet na dovolenou. 

V deníku později napsala, že pro ni bylo drama uvolňující a dodalo

jí energii. Naplňuje jí, když může ze sebe něco dostat.

Na individuálním sezení v týdnu po dramaterapii reflektuje obavy z 

pití. Pokračuje až ke vztahu k mužům. Otec jí chyběl, když odešel, pak 

nebyl ani děda. Chtěla být víc mužem, mají snadnější život, neberou 

ohledy. Více se venku kamarádila s muži. Vždy jí lákali ti, co jí zneužívali 

a ubližovali. Co si tím mohla opakovat? Na dotaz, co jim závidí, 

odpověděla, že můžou čůrat v zimě. Motiv penisu.

5.2 Dramaterapeutické sezení po 4 měsících léčby

Po 4 měsících Aniny léčby proběhla dramaterapeutická skupina na 

téma Vánoce s následujícím zadáním:

Co pro vás znamenají Vánoce? - sdílení ve skupině /20 min./

Každý za sebe řekne, co pro něj znamenají Vánoce, jak je vnímá. Jak se 

cítí teď před Vánoci v TK.

Jak vypadá Štědrý den? - etudy /30 min./

1. Rozdělte se do skupin. V každé bude alespoň jedna žena.

2. Záleží na Vás, jak pojmete toto téma a jaké postavy budou v etudě 

hrát.

3. Etuda může trvat max.15 min. Pokuste se využít celý čas.

Přehrání etud /jedna skupina má 15 min., celkem 45 min./

Pauza /10 min./
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Reflexe /20 min./

Sdílení z etud.

Co si nejvíc přejete? /5 min./

1. Na konci skupiny reflexí vznesena otázka se slovy můžete, ale 

nemusíte si zavřít oči a pokuste si promítnout, co si nejvíce přejete

2. Nikdo nic nesděluje. Přání zůstává v mysli.

Vánoční stromeček-předávání dárků /30 min/

1. Vytvořen půlkruh před vánočním stromem.

2. Terapeutka a terapeut stojí před stromečkem a po cinknutí zvonečku 

si chodí pro jednotlivé klienty v rolích pomyslných avšak nevyřčených 

rodičů. Předají jim vždy pod stromem imaginární dárek a klient řekne, co 

si v něm rozbalil. Potom jde na své místo do půlkruhu.

ETUDY

Anna utvořila trojici s dalšími dvěma spoluklienty. Sehráli rodinu. 

Anna představovala matku, další klient byl otcem a další synem. Ráno 

po probuzení šli bruslit se synem, věnovali mu veškerou pozornost. Anna 

jej trpělivě sledovala, zvedala z ledu, pečovala při pádech. Byla vůdčí 

osobností rodiny, vystupovala dominantně, avšak starostlivě. Odpoledne 

následovalo chystání Vánoc a rozbalování dárečků. Velmi rychlý děj, jen 

malé pozastavení proběhlo při večeři, kdy Anna řekla modlitbičku. 

Nevyužili celý čas 15 min.

Při závěrečných reflexích Anna sdělovala velký smutek po rodině. 

Stesk po úplné rodině, která jí nebyla od jejích 10ti let umožněna. 

Moment sezení u stolu s matkou i otcem byl velmi zúzkostňující. Velmi 

by si přála, kdyby mohla rodina být opět spolu. Cítila smutek, že tomu tak 

nemůže být, navíc otcův alkoholismus by klidné posezení u stolu 
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neumožňoval.

V deníku uvedla strach o otce. Ve večerním telefonátu byl opilý. 

Věřila mu, že už tolik nepije, ale opak je pravdou. Cítí zklamání.

Na individuálním sezení si uvědomuje si, jakou sílu teď v rodině 

má. Kvůli ní se máma s tátou potká, dokonce se sešli, aby jí odstěhovali 

ze starého bytu věci. To ji těší, neustále opakuje touhu mít kompletní 

rodinu. Vidí sebe a syna sestry jako tmelící členy rodiny. Dále mluvila o 

vztahu s mužem z léčebny. Požadavek, aby byl v kontaktech, vzešel 

z jeho ponoukání. Zpětně si uvědomuje, že o něm vlastně pochybuje, 

nezná ho. Celkově potřeba mít pořád někoho u sebe, nebýt sama je 

velké téma. Nepřítomný přítel jí však v mysli dodává pocit, že není sama. 

Samotě se snaží vyhýbat jako tehdy, když matka měla nového přítele a 

ona se cítila opuštěná a utíkala do drog a party. Zároveň si uvědomuje, 

že nedokázala matce svoje potřeby říkat a vyhýbala se rozhovoru. Má 

strach, že venku začne pít jako táta. Hodně se s ním ztotožňuje. 

V dětství z ní táta chtěl mít kluka, ochotně s ním dělala všechny klučičí 

akce. Byla jeho holčička oproti mámě, která držela se sestrou. Když se 

rodiče rozvedli, zastupovala i jeho místo, občas s matkou na sestru hráli 

manželský pár ze srandy. Stále zaznívá: V tomhle jsem jako máma a 

v tomhle jako táta. Co je ona sama? Odpovídá šikovná holka, která umí 

s věcma hnout. Také vnímá svoji netrpělivost, chtěla by vše hned. 

Uvědomila si i, jak málo naslouchá ostatním a jejich doporučením, často 

si jde tvrdohlavě za svým a potřebuje vlastní zkušenost, což se jí často 

nevyplácí. Popisovala smutek s blížícími se Vánocemi, které prožije 

v komunitě bez rodiny.
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5.3 Psychodrama po 6 měsících léčby

Klienti pracovali podle pokynů uvedených níže:

Psychodrama /90 min./

1. volba téma, doptávání se, kontraktování, který klient a jakou situaci 

chce zpracovat

2. volba hlavního aktéra, zda-li chce být jen režisérem anebo přímo 

hrát nějakou roli

3. hlavní klient pak oslovuje ostatní ve skupině a žádá je o ztvárnění 

nějaké role ve svém psychodrama

4. rozdělí se prostor na jeviště a hlediště

5. přehraje se situace, osloven hlavní klient, zda-li chce ztvárnit 

korektivně přehranou situaci (např. jak by vše mělo podle něj 

dopadnout, co by si přál) anebo se zhostit jiné role)

6. sdílení hlavního aktéra, herců, pak diváku

7. reflexe v kruhu

Jeden z klientů se rozhodl přehrát dvě situace. Anna byla klientem 

zvolena do role matky. Klient se snažil matku převést, aby nahlídla do 

jeho žákovské knihy. Proto byl k matce vstřícný, vše zamlouval a prosil 

matku o pomoc s domácím úkolem. Anna mu v roli matky pomáhala 

s vypracováním úkolu. Klient odešel ze situace prozatím jako vítěz, že 

nic matka nepoznala. Další situací byl útěk klienta z domova, kdy si jako 

malý balí kufr, odchází z domova, protože si jej tam nikdo stejně 

nevšímá. Na nádraží si kupuje jízdenku. Naštěstí přijíždí matka. Ihned 

začne lamentovat, že jej odveze do diagnostického ústavu, přeci není tak 

špatná matka. Už neví, co si s ním počít.

Při reflexích Anna vnímala tíhu celé situace. Cítila zodpovědnost za 

´cizí´ dítě. Uvědomění, jak může těžce dítě situaci doma prožívat a 

přitom o tom coby matka nemusí tolik vědět. Vzpomínky na vlastní 



44

osamělost v rodině, na manipulace a lži před matkou, když začala unikat 

z domu a poddávala se drogám.

V deníku psala o úzkosti a uvědomění, že na sobě musí ještě 

hodně pracovat.

Na rodinné terapii, kam dorazila matka, otec i sestra zaznívalo 

téma rozvodu. Vytane potřeba navzájem od sebe slyšet (mezi otcem a 

dcerami) – chyběli jsme si, nechtěli jsme lhát. Velká potřeba ze strany 

Anny ujistit se, že je neztratí (sestru a mamku), i když se něco stane.

5.4 Hodnocení stavu klientky po 6 měsících léčby

Klientka je v léčbě Terapeutické komunity již 6 měsíců. Anna si 

uvědomuje svůj vztah k drogám, chce však s nimi navždy přestat, neboť 

nic dobrého jí v životě nepřinesly. Sama říká, že má tzv. odfetováno. Cítí 

podporu od otce i matky, kteří spolu nyní častěji komunikují a Annu k 

léčbě motivují. Annu jejich náhlá spolupráce velmi těší. Zmiňuje obavy, 

že by je selháním v léčbě mohla ztratit. Je to její první léčba a chce být v 

ní úspěšná.

Během léčby se Anna jeví jako emočně nestabilní osobnost s 

impulsivními a hysterickými rysy. Nemá daleko k výbuchům a 

vztahovačnosti. Je velmi citlivá na jakoukoliv kritiku její osoby. Ihned se 

uchyluje k agresi a dramatizaci, má-li k ní někdo negativní připomínku.

V současné době vnímá Anna několik problémů, které chce řešit, a 

to především svůj vztah k matce a otci. 

Jako kořen závislosti udává otcův odchod od rodiny a jeho opilecké 

výlevy v jejích 10 letech. Nikdy se nesmířila, že je opustil. Toužila, aby se 

vrátil a jako náhradu si v drogovém světě hledala starší partnery. Většina 

partnerů jí však psychicky nebo fyzicky týrala.
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Matku lituje, že to neměla po odchodu otce jednoduché, zároveň 

vnímala koalici matky a sestry. Cítila se vynechaná, žádná koalice s 

otcem již nebyla možná. Matka se jí při užívání pervitinu snažila 

několikrát pomoci, ale Anna pomoc odmítala anebo zneužívala. 

Jako další problém udává potřebu hledat si starší partnery s 

kriminální minulostí, kteří jí často fyzicky týrají. Muže, kteří o ni stáli a 

pečovali by o ni, odmítá. Klade si otázku proč tomu tak je. Má potřebu si 

je nějakým způsobem idealizovat.

Po fyzické stránce se momentálně cítí dobře. Toxi sny nemívá. 

Suicidální myšlenky nejsou. Při individuálních terapeutických 

sezeních se často ptá na moje názory ohledně násilí ve vztahu, zda je 

v pořádku, když je bita. Její projev je občas dramatický.

Důležitá je pro ni momentálně nejvíce rodina. Chce napravit 

pochroumané vztahy. TK je pro ni bezpečným prostředím. Troufám si 

tvrdit, že si v prostředí TK supluje rodinné zázemí. 

5.5 Další vývoj při setkávání

S Annou jsem se setkávala pravidelně každý týden na 

individuálních sezeních. 

Ve vztazích v rodině je v popředí znát nevyřešený postoj k otci i 
matce.

Během práce v dramaterapii a psychodrama se u Anny projevila 

potřeba idealizace a přehrávání ideální rodiny. Při rozdělování rolí se 

opakovaně ujímala role pečující matky, která se o vše postará a vše 

zařídí. Vystupovala dominantně a důležitost otce umenšovala. Její 

projevy často působily dětinsky a nezrale se sklonem k dramatizacím.

Přes různé vlny propadů a vzestupů se rozhodla po 13 měsících 

z léčby odejít bez rituálu, který byl pro ni na dosah. V léčbě si vedla 
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dobře, odcházela rozhodnutá abstinovat, i když v deníku ke konci léčby 

uváděla silné chutě. Do deníku si zapsala v den narozenin jejího otce, že 

jde konečně domů a těší se ven. 
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6 Diskuse a závěr

Na úvod bych chtěla zdůraznit, že hlavním záměrem diplomové 

práce je demonstrace obou metod a nejedná se tedy o celkové 

zobecnění.

1. Jaká je role dramaterapie a psychodrama v léčbě 

v terapeutické komunitě?

Jak je patrno z předešlých kapitol, dramaterapii a psychodrama lze 

plnohodnotně začlenit do léčby v TK. Je významným doplňkem léčby.

Usuzuji především z poznatků, že pomáhá otevírat niterná témata 

klienta, boří obranné mechanismy a urychluje hlubinnější práci. 

2. Jaké aspekty psychoterapie lze identifikovat v rámci 

dramaterapie a psychodrama? 

Co se týče aspektů psychoterapie v rámci dramaterapie a 

psychodrama, jsou jimi určitě aspekt léčebný, kdy klientka reflektuje 

nahlédnutí svých problémů, které byly doposud potlačeny a byly příčinou 

jejího užívání návykových látek. Rozvíjí se pak možnost na náhledu více 

pracovat i v ostatních terapiích nabízených v léčbě. Dále je to 

nezpochybnitelně aspekt socializující, kdy má klientka možnost se ve 

skupině sociálně učit od ostatních spoluklientů, sdílet s nim svoje 

prožitky a vnímat jejich různorodost u ostatních klientů.

Zmíníme-li transteoretické účinné faktory psychoterapie dle 

Prochasky a Norcrosse in Kalina (2013), dostáváme se opět ke katarzi, 

korektivně emoční zkušenosti, zvyšování vědomí a jiným, jež klientka 

během léčby zakoušela.
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Ad 2. Která témata se u klienta v průběhu práce v dramaterapii 

a psychodrama nejčastěji objevují? Lze definovat, které 

obranné mechanismy pomáhá dramaterapie a psychodrama 

narušovat? Jaké to jsou?

V případě Anny se jedná o rychlejší uchopení téma chybějícího 

otce a vzdálené matky. Významným je narušení obranného mechanismu 

jako je obrat proti sobě dle A.Freudové (2006), kdy Anna svoje úzkosti 

obracela proti sobě v přesvědčení, že si nezaslouží větší pozornost od 

rodičů a užívala drogy. Dále introjikovala pozici trpící ženy stejně jako její 

matka v konfliktním vztahu s otcem. Měla tendenci popírat své těžké 

násilné zážitky s muži a tendovala k jejich idealizaci. Troufám si tvrdit, že 

dramaterapie a psychodrama pomohly odkrývat tvrdou slupku těchto 

obranných mechanismů a pomohli k lepšímu náhledu.

3. V jakých aspektech má dramaterapie a psychodrama vliv na 

dlouhodobý vývoj klienta v terapeutické komunitě?

Co se týče dlouhodobého vlivu dramaterapie a psychodrama na 

vývoj klientky, měla Anna možnost ve skupinové práci v rámci drama a 

psychodrama zažívat sounáležitost, emočně korektivní zkušenost, sdílet 

podobné pocity, diferencovat lépe, co je její projekcí a co ne. Měla 

možnost přehrávat svá přání, pocítit kompetenci být matkou, dopřát si 

situace, které v životě postrádala.

Z dlouhodobého hlediska lze metodu dramaterapie a psychodrama 

doporučit jakožto přístup, který nenabízí pouze verbální sdělování, ale i 

neverbální. Některá témata mohou být pro klienta obtížná má-li je 

sdělovat pouze řečí, navíc řada klientů absolvuje vícero léčeb ve svém 
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životě a jsou naučeni o svých příbězích mluvit již zaběhlým způsobem. 

Expresivní přístup jim umožňuje poznávat sebe samé jiným nezaběhlým 

způsobem bez ambice na vše používat slova ale třeba jen postoj, gesto, 

sochu.

Ohledně validity je na místě zmínit, že zvýšená pozornost ke 

klientce během práce s ní byla supervidována. Byla jsem si vědoma, že 

jsem v roli terapeuta i pozorovatele- výzkumníka a vše pečlivě 

supervidovala. V týmu terapeutů zaznívali podobné reflexe týkající se 

klientčina vývoje a vývoje jejího vztahu k oběma rodičům. Témata, která 

se objevila na dramaterapii či psychodrama se následně začala 

objevovat v psychodynamických skupinách, kde si klientka brala slovo a 

pokoušela se dále svoje vztahy rozpracovat a pochopit.

Dle Čermáka a Štěpaníkové (1998) je nejčastější kontrolou validity 

v kvalitativním práci triangulace. V případě této práce je to triangulace 

zdrojů, kdy byla srovnávána data z pozorování, rozhovorů, zápisů. Vše 

bylo doplněno supervizí. Bylo nutno dbát na to, aby tato data splňovala 

bohatost, hustotu a sílu.

Sloman (1976) na obhajobu validity v kvalitativních pracích uvádí, 

že pokud se nějaký jev vyskytne i jen jednou, je jeho existence možná a 

vyžaduje popis, vysvětlení a porozumění. Pozornost bychom tedy měli 

upřít na pečlivý a podrobný popis a interpretaci toho, co se právě 

vyskytlo.

Co se týče limitů, myslím si, že omezením celé práce může být 

zvolený klient. Vždy záleží na jeho otevřenosti a ochotě spolupracovat. 

Také je důležité se zamyslet nad tím, jestli mi klientka říkala pravdu. 

Mohla být snaha na straně klientky se mi nějak zavděčit? 
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Vidím také omezení mé práce v subjektivní analýze získaných dat. 

Subjektivní analýza nabízí prostor k mnoha chybám. Tím chci říct, že 

toto je moje první práce tohoto druhu. Na místě je závěr, že má 

nezkušenost se ve výsledcích může projevit.

Diskutabilní může být i psychoanalytické pojetí práce. Z hlediska 

metodologického lze obecně vytknout neověřitelnost tohoto konceptu. 
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