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I. ÚVOD 

Imaginace provázejí lidstvo po staletí. Je to oblast velmi fascinující. Na 

jednu stranu lidé využívali představ při objevování zákonitostí světa kolem 

sebe a konstruování nových vynálezů. Na straně druhé je imaginace vedla 

hluboko do nitra při meditacích a duchovním cvičení. To bylo inspirací i C.G. 

Jungovi při koncipování, v té době zcela nové, psychoterapeutické metody -

aktivní imaginace. 

Uvedení imaginace, jako člověku přirozeně blízkého způsobu uchopení 

a zobrazení skutečnosti, do terapie se ukázalo jako velmi prospěšné. Aktivní 

imaginace zde našla své místo. V současnosti je jednou z běžně používaných 

terapeutických metod a proto i my, v rámci naší práce, vstupujeme do oblasti 

psychoterapie a dotýkáme se některých jejích principů a pravidel (například 

etického kodexu a některých obecných zásad práce terapeuta). 

Teoretickým východiskem a základem naší práce Je analytická 

psychologie. V jejích intencích se budeme pohybovat a také budeme užívat její 

terminologii, kterou nejprve vymezíme. 

Inspirací k napsání rigorózní práce na toto téma, byla autorčina 

diplomová práce. Ta shrnula dostupné informace o aktivní imaginaci a 

mapovala, zda a jak je používána mezi českými psychoterapeuty. Další 

vzdělávání a nové profesní zkušenosti poskytly autorce mnoho podnětů 

k vypracování obdobně tématicky zaměřené rigorózní práce. Autorka v této 

práci přidává zejména další podstatný rozměr, založený na zkušenostech z 

vlastní terapeutické praxe jak s dospělými, tak především s dětskými klienty. 

Práce s dětmi je specifická a vyžaduje odlišný přístup. Svět imaginací je totiž 

dětem blízký, ba dokonce přirozený. Principy aktivní imaginace s touto 

specifickou klientelou jsou popsány v rigorózní práci a ilustrovány na dvou 

pečlivě vybraných kasuistikách. 
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Autorka byla rovněž inspirována podněty respondentů a pokusila se 

zevrubněji popsat a zmapovat možná rizika aktivní imaginace. 

Rigorózní práce je rozdělena do dvou částí. Cílem první, teoretické 

části, je popsat a definovat pojem a problematiku aktivní imaginace a zařadit ji 

do skupiny příbuzných metod. Jelikož ucelené informace o aktivní imaginaci 

v České republice skutečně chybí, je jejímu popisu věnován značný prostor, 

který je nutný k předání informací potřebných pro porozumění metodě i práci 

samotné. Proto je teoretická část rozsáhlejší než je zřejmě obvyklé. Díky tomu 

však může být jakýmsi manuálem při práci s aktivní imaginací. 

Jádrem druhé, empirické části, je nejprve výzkum (či spíše mapující 

studie) provedený mezi psychoterapeuty, kteří s aktivní imaginací pracují. 

Následují již zmiňované kasuistiky dokreslující možnosti využití principů 

aktivní imaginace při práci s dětmi. 



TEORETICKÝ ZÁKLAD AKTIVNÍ 

IMAGINACE 
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Cílem teoretické části, jak jsme již zmínili, je popsat a definovat 

metodu aktivní imaginace. Jelikož vychází z analytické psychologie, budeme 

se i my povětšinou držet jejího rámce. Pouze zpočátku jej na chvíli opustíme, 

abychom zasadili aktivní imaginaci do kontextu příbuzných metod. To nám 

umožní ji postihnout komplexněji, v širších souvislostech. 

1. IMAGINACE, IMAGINATIVNÍ METODY A 

TECHNIKY 

Imaginace je nejvěrnějším zrcadlem, v němž se odráží naše nitro. 

J. O' Donohue 

V průběhu psaní této práce jsme zjistili, že pojem imaginace je velmi 

široký, ne vždy jasně definovaný a mnohdy používaný v různých 

souvislostech. Proto považujeme za nezbytné pro porozumění textu tento 

pojem samostatně, ale stručně vymezit. 

1.1 POJEM IMAGINACE A IMAGINATIVNÍ 

AKTIVITY 

V běžné mluvě nerozlišujeme mezi imaginací, představivostí, fantazií a 

obrazotvorností. V encyklopedickém slovníku (Štěpánek, 1980) jsou tyto 

pojmy dokonce stavěny vedle sebe jako synonyma. 

Na tento fakt již v 80. letech poukázal Kebza (1988). Navrhl určitý 

systém užívání terminologie v této oblasti, proto v této části naší práce budeme 
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čerpat zejména z jeho příspěvku. Imaginaci a jí podobné fenomény zastřešuje 

pojmem "imaginativní aktivity". Tedy aktivity (procesy) mající co do činění 

s obrazy a se schopností obrazy v mysli vytvářet a dále s nimi operovat. 

V obrazech jsou dostupné informace dříve získané všemi smyslovými 

modalitami, které jsou však aktuálně mimo dosah jedince. V daném ohledu 

bývají obrazy velmi komplexní a přitom nezávislé na faktické přítomnosti 

objektu, který nemusí být ani skutečný, neboť často dochází k různému 

kombinování a slučování obrazů či jejich jednotlivých prvků. 

Pro komplexnost1
, s jakou obrazy uchovávají skutečnost, jsou vhodným 

prostředkem zachycování takových fenoménů jakými jsou například symboly 

či metafory. 

Z historického hlediska byly imaginativní aktivity pokládány za téma 

nevědecké, nadto výzkumem nepostižitelné. Dlouho se odborníci 

zmiňovanému fenoménu spíše vyhýbali. První studie na toto téma vznikaly až 

v období mezi světovými válkami, avšak byly to pokusy ještě poměrně 

nesystematické. Výraznější posun z hlediska imaginativních aktivit 

zaznamenala psychologie až v 60. a 70. letech minulého století, kdy studie 

nabývaly na celistvosti (Kebza, 1988). 

V současnosti jsou imaginativní aktivity předmětem zkoumání mnoha 

psychologických směrů a disciplín. Je jim přisuzován stěžejní význam 

v kognitivní oblasti- tedy v našem poznávání světa. Dále jsou považovány za 

významné při utváření individuálního vědomí, také z hlediska struktury 

dynamiky psychiky a osobnosti vůbec2 (Kebza, 1988). 

Imaginativní aktivity podle Kebzy (1988) zahrnují "imaginaci, 

obraznost, obrazivost, fantazii, představivost, intuici, inspiraci, invenci a snění" 

(Kebza, 1988, s.l43). Při běžném používání mezi jednotlivými pojmy příliš 

nerozlišujeme. A však pro potřebu vědy a výzkumu je třeba nalézt, zachytit a 

popsat jemnější nuance. To však každý odborník činí jaksi "po svém". Pak je 

pojmový aparát v této oblasti roztříštěný a v podstatě neexistuje univerzálně 

1 Komplexnost odlišujeme od detailnosti obrazů. Obrazy zachycují mnoho informací 
(komplexnost) s různým množstvím podrobností (detailnost). 
2 Pokud mají imaginativní aktivity důležitou úlohu při našem poznávání, lze předpokládat, že 
obdobnou úlohu hrají v poznávání našeho vnitřního světa. A to je fakt, kterého využívají 
veškeré imaginativní techniky a metody (viz kap. 1.2) . 
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uznávané vymezení.1 Kebza (1988) nastiňuje jednu z možností, jak jednotlivé 

pojmy odlišit, a to na základě pojmů obrazivost - obraznost 

obrazotvornost. 

Obrazivost - též imaginace, představivost - je pojmem označujícím 

dispozici k vytváření obrazů. Obraznost by pak mohla znamenat též určitou 

dispozici - možnost vyjádřit danou skutečnost obrazy. Obrazotvornost -

fantazie- je pak již aktivní proces práce s obrazy. 

Čačka (1997) navíc rozlišuje vizualizaci (vyvolání představ) a 

imaginaci (tvořivá představivost). Dále o imaginaci (obrazivosti, 

představivosti2) hovoří jako o základu "představ i fantazie, ale také snů a 

dalších podvědomých mechanismů psychiky" (Čačka, 1997, s.295). Z této 

definice se nám již také nabízí fakt propojení imaginativních aktivit 

s podvědomím (či nevědomím3), o němž pojednáme později (viz kap. 2.4.2). 

Obecně lze pojem imaginace chápat na třech úrovních, které lze od sebe 

odlišit. Uvedenými termíny označujeme: 

1. Dispozici 

2. Proces 

3. Produkt 

V souvislosti s naší prací není nezbytné uvedené roviny striktně 

oddělovat, pokud takové rozlišení nebude podstatné pro sdělení v kontextu. U 

imaginace budeme v souvislosti s dispozičním hlediskem hovořit o schopnosti 

imaginovat. S ohledem na proces budeme hovořit o imaginaci. Produkt 

imaginace budeme z většiny označovat jako obraz či sled obrazů, tzv. 

imaginativní příběh (viz kap. 2.3), ačkoliv by bylo dost dobře možné hovořit 

též o představách. 

Předpokladem k imaginaci je tedy schopnost imaginovat, což můžeme 

chápat jako určitou dispozici, možnost imaginaci využívat, a tedy vidět obrazy 

něčeho, co bylo, je nebo ještě není a třeba nikdy ani nebude (Kastová, 1999). 

1 A to ani v cizojazyčné literatuře (Kebza, 1988). 
2 Pojmy imaginace, obrazivost a představivost budeme v naší práci považovat za synonyma. 
3 Čačka (1997) ve své práci používá pojem "podvědomí", který chápeme jako synonymum k 
"nevědomí. V naší práci se přikláníme k užívání druhé varianty. 
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Vybavenost schopností imaginovat se interindividuálně liší, přesto je v 

určité míře vlastní každému jedinci. Může se stát, že někteří lidé přes sebevětší 

úsilí obrazy prostě "nevidí". Pro ty způsob práce s imaginacemi není vhodný 

(viz kap. 2.2.1) a lze využít jiné způsoby práce s nevědomými obsahy. Rozdíly 

se objevují i mezi těmi jedinci, kteří s imaginací nemají větší potíže. Patrné 

mohou být například v živosti, ostrosti, detailnosti obrazů, i v tom, jak snadno 

se jedinci daří určitý obraz vybavit. 

Kromě interindividuálních rozdílů, existují i rozdíly intraindividuální, 

závislé na mnoha faktorech - například i na zvoleném motivu či tématu (více 

viz kap. 2.3). 

Stejně jako jiné schopnosti, i schopnost imaginovat je možné do jisté 

míry postupně rozvíjet a cvičit. 

1.1.1 IMAGINACE A VYBRANÉ PSYCHICKÉ FENOMÉNY 

Veškeré psychické fenomény spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají 

a ovlivňují. My jsme vybrali jen ty, které jsou podstatné z hlediska naší práce. 

S imaginativními aktivitami putujeme napříč skutečností i tím, co je 

naprosto nereálné, aniž bychom ztráceli přehled o tom, ve kterém "světě" se 

zrovna pohybujeme. Můžeme díky ní a v ní "cestovat" prostorem i časem. 

Rovněž nám umožňuje do jisté míry předjímat některé skutečnosti. Z tohoto 

pohledu ji můžeme chápat i jako proces uplatňující se při hledání řešení 

problematických situací a nazvat "myšlením v obrazech" (Šindelář, in Kebza, 

1988, s. 144). 

Její přínos je v možnosti velmi komplexně postihnout situaci a sjednotit 

poznatky, informace o dané skutečnosti 1 , a to zvláště v nových či méně 

strukturovaných situacích (Čačka, 1997). 

Nejen že se imaginace podílí na poznání, uchopení a zpracování 

vnější skutečnosti, ale skrze ni můžeme poznávat i náš vnitřní svět a také ho 

měnit, ovlivňovat. Tak má imaginace abreaktivní, harmonizační a 

autoregulační funkci (Čačka, 1997, s.301) (více viz kap. 2.1). Této stránky 

1 V tak širokých souvislostech toho myšlení schopné není. 
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imaginace využívá psychoterapie, ale i psychohygiena, která těží ze 

skutečnosti, že imaginace působí také na tělesnou stránku člověka 1. 

Imaginace je také v těsném spojení s emocemi a motivací2• Emocím 

jsou imaginace rozhodně blíže než myšlení a řeč3 • Jako by mnohé informace 

byly uloženy nejprve ve formě obrazů a až později jsou transformovány do 

myšlenek a slov. Slova či fráze musí být napřed pochopeny než jsou 

vysloveny, pro obrazy toto neplatí. Vynořují se nezávisle na našem porozumění 

a my se je často snažíme interpretovat až následně. 

Pro úplnost bychom zmínili propojení pro tuto práci stěžejní, a sice 

souvislost imaginace s nevědomím (podrobněji viz kap. 2.4.2). Obrazy mohou 

být za určitých podmínek formou pro vyjádření nevědomých obsahů. Ať už je 

to ve snu nebo během denního snění. Tohoto propojení cíleně využívá právě 

metoda aktivní imaginace. 

1.2 IMAGINATIVNÍ METODY 

Výzkum imaginativních aktivit je sice poměrně mladý, ale kořeny 

cíleného používání imaginace sahají do hluboké lidské historie. Její využití se 

obvykle pojilo s náboženskými, mystickými a transcendentními prožitky 

(MUller, MUller, 2006, Achterberg, 1985). Častt: by lu puuží vání imaginace jako 

cesty k uzdravení. Známé jsou tyto postupy ze staré Číny, Egypta a Řecka 

(Morávek, 2004). 

Abychom však mohli hovořit o imaginativních metodách, muselo 

lidstvo a věda ujít ještě kus cesty. Jedním z prvních, kdo do psychologie vnesl 

imaginaci, byl C. G. Jung. Nepřinesl sice ucelenou, vědecky propracovanou 

metodu, ale začal s imaginacemi cíleně pracovat. Nejprve při zpracovávání 

vlastního nevědomého materiálu, pak s klienty ve své terapeutické praxi 

(Jirsáková, 2001). Na těchto základech se zrodila, díky práci dalších, na Junga 

navazujících psychologů, propracovaná metoda - aktivní imaginace, která se do 

1 Takto lze ovlivnit například krevní tlak, srdeční tep, svalové napětí apod. 
2 "Imaginace je zdrojem aktivace a navádí chování prostřednictvím představy cílového 
objektu." (Miller, Sarbin, Tower, in Čačka, 1997, str.299 
3 Morávek (2004) dokonce uvádí, že se skrze imaginace emoce uchovávají. 
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jisté míry stala východiskem, inspirací pro později se rodící imaginativní 

metody (MUller, MUller, 2006). 

V současnosti se imaginací a schopností imaginovat zabývá široké 

spektrum psychologických disciplín, psychoterapeutických směrů a škol. Podle 

svého zaměření a svých teoretických východisek také s imaginací zacházejí. 

Mají jiná očekávání i jiné cíle. V souladu se sledovanými cíli si vytváří 

specifické imaginativní metody jako nástroje pro jejich dosažení. 

Souhrnně veškeré propracované postupy práce s imaginací či 

imaginacemi označujeme jako imaginativní metody (dále jen lM). 

Imaginativních metod existuje velké množství. Proto jsme se pokusili 

navrhnout systém kriterií, jimiž je možné lM podrobn~ji členit a 

charakterizovat. Uvedené členění nám pomůže vytvořit si představu o rámci a 

kontextu aktivní imaginace v souvislosti s ostatními lM. 

• 

• 

TEORETICKÝ RÁMEC 

Jak jsme řekli, teoretických škol a východisek je velké množství. 

Některá východiska jsou navíc v určité lM integrována1
• Na jedné straně 

lze tedy nalézt metody vyvěrající z behaviorismu, na straně druhé 

z hlubinné či humanistické psychologie (Singer, Pope, 1978). 

SLEDOV ANÉ CÍLE 

lM používáme jako nástroje k dosažení určitého cíle, za 

nějakým účelem. Vzhledem k různorodosti funkcí imaginace je 

nástrojem použitelným v mnoha případech (viz kap. 1.1). Základním 

rozlišením podle cíle by byl fakt, zda je lM primárně užívána 

k psychoterapii či nikoliv2
• 

Pro přehlednost bychom si vyčlenili čtyři okruhy - lM užívaná 

k diagnostice, při sebepoznání, při relaxaci a lM "ozdravná". Tyto čtyři 

okruhy se různým způsobem protínají a není možné je zcela od sebe 

oddělit. 

1 Například Desoille spojuje některá behavioristická a psychoanalytická hlediska (Morávek, 
2004). 
2 Může být doprovodnou technikou například ve formě relaxace. 
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Když hovoříme o imaginaci ve vztahu s diagnostikou, 

nemyslíme tím, že by IM byly vyloženě psychodiagnostickými 

nástroji. Tyto techniky lze označit také jako explorační (Morávek, 

2004), což srozumitelněji vystihuje fakt, že IM patří do skupiny 

poměrně rychle odkrývající některé charakteristiky psychiky jedince. 

Například Leuner (1997) takto používá imaginaci květiny a dokonce 

hovoří o tzv. Blumentestu. 

Stejně jak daný postup může být diagnosticky cenný pro 

terapeuta, může mít pro klienta hodnotu v sebepoznání (více kap. 2.1). 

Díky tomu, že jsou imaginace v těsném spojení s emocemi a 

výrazně ovlivňují fyziologické procesy, používá se jich i v rámci 

relaxačních technik. Pro ty je vhodné vybrat obrazy, které jsou 

nekonfliktní, přijemné, vedoucí k uvolnění. Tak může být imaginace 

byla pozitivně laděna. Pak je umožněno se na chvíli odpoutat od starostí 

a těžkostí, jedinec získá odstup, nadhled či úlevu od zátěžové situace. I 

zde je však mít na zřeteli, že působení imaginace je velmi individuální, 

takže i zdánlivě nekonfliktní motiv může vyvolat prudkou emoční 

reakci. 

"Ozdravná" imaginace je zaměřena na tělo a na jeho funkce. 

Lze ji využít jako podporu, když se člověk necítí dobře po fyzické 

stránce. Tato imaginace je zaměřena na oblast nějaké potíže (bolení 

v krku, ztuhlost určité skupiny svalů atd.), kam míří veškerá péče a 

pozornost1
• Takto se například imaginace používá jako podpůrný 

prostředek při léčbě onkologických pacientů (tzv. Simontonova 

metoda) (Simonton, Matthews-Simonton, Creighton, 1987). 

Takové IM mohou být použité rovněž za účelem rozšíření 

tělového prožívání a pro navázání lepšího kontaktu s tělem. 

Se stanoveným cílem souvisí i to, zda a jak je obsah IM dále 

propracováván - zda se o obsahu konkrétní imaginace hovoří, 

1 Stejně tak bychom sem řadili tzv. očistné imaginace, kdy si jedinec například představuje, že 
do něj vchází dobrá, čistá energie a jiným místem v těle zase odchází vše škodlivé a toxické. 
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popřípadě je ztvárněna výtvarně apod. Obecně se doporučuje tuto 

možnost poskytnout. 

POČET JEDINCŮ 

Jsou techniky, které se používají výhradně individuálně, tj. 

účastní se ten, kdo skrze IM působí (např.terapeut) a na něhož je 

působeno (např. klient)1
• Pak jsou IM, které lze použít jak při 

individuální práci, tak i v práci se skupinou2
. 

Při individuálním užití IM může (ale nemusí) imaginující 

jedinec sdělovat, co se před jeho "vnitřním zrakem" děje. Poskytuje tak 

zpětnou vazbu o procesu imaginace. V souladu s ní je možné průběh IM 

upravovat. 

To však není možné při aplikaci IM ve skupině, což je nutné 

vést v patrnosti a IM tomu přiměřeně upravit. Stejně tak je nutné si 

uvědomit, že ve skupině chybí dostatečný prostor pro pečlivé 

zpracuvam "vyvřelých" obsahů a že neexistuje bezvýhradně 

nekonfliktní a bezpečný motiv3
• 

• OBSAH 

Z hlediska obsahu imaginací můžeme hovořit o dvou pojmech -

téma a motiv. 

Tématem rozumíme poměrně široce vymezenou oblast života4
, 

které se budeme v rámci lM věnovat. Takto se postupuje například při 

aktivní imaginaci (viz. Kap. 2.3). 

Motivem chápeme již zvolený konkrétní obraz, jehož 

prostřednictvím se dotkneme určitých témat. Motivem může být les, 

louka, moře apod. Mnohé imaginativní metody takto postupují (např. 

Leunerova katatymně-imaginativní psychoterapie ). Mají vypracovanou 

1 Mezi ty se řadí právě aktivní imaginace. Ačkoliv i ta bývá výjimečně užívána skupinově. 
2 Tak to lze v jisté míře s Leunerovými či Desoillovými obrazy nebo v rámci některých gestalt 
terapeutických experimentů využívající imaginaci. 
3 Stává se, že i přes uvedené výstrahy, je neuváženě lM použita. Pak přináší více škody, než 
užitku. 
4 Mohou to být imaginace zaměřené na interpersonální vztahy, vlastní tělo, úkol, otázku atd. 



ll 

určitou posloupnost motivů v imaginaci, kterou v průběhu terapie 

víceméně sledují. 

• MÍRA STRUKTUROV ANOSTI 

Existují lM zcela strukturované, tedy plně řízené, kdy při 

zadávání v podstatě říkáme, co má jedinec vidět, co se má dít. Pak jsou 

metody semistrukturované, tedy sice řízené, ale poskytující větší 

prostor pro vyjádření osobních tendencí a obsahů. A v neposlední řadě 

jsou metody nestrukturované, kterými spíše imaginujícího jedince 

doprovázíme a hlavní iniciativa pochází od něj (Kastová, 1999). 

Míra strukturovanosti je závislá na osobnosti terapeuta i klienta 

a na situaci, ve které je lM použito. Je potřeba vzít v potaz cíle, jichž 

chceme pomoci lM dosáhnout, množství ůčastniků a jejid1 osobnostní 

charakteristiky. Obccnč lze říct, že při práci se skupinou volíme spíše 

strukturované a semistrukturované lM. 

• VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

Komunikace probíhá při účasti dvou stran, a tak můžeme na 

komunikaci během lM pohlížet ze dvou hledisek. Z hlediska zadavatele 

lM a z hlediska imaginujícího. 

Existují metody, při kterých imaginující popisuje slovy to, co 

v ten okamžik (v imaginaci) vidí, dělá a prožívá. Stejně tak jsou lM, 

kdy toto sdělení během imaginace nepřichází (obvykle se pak objevuje 

až po lM). 

Zadavatel lM může vstupovat pouhými instrukcemi nebo se 

může doptávat. Také ale nemusí do procesu imaginace vstupovat vůbec 

(vyjma úvodních a závěrečných instrukcí). 

Jistě by bylo možné zvažovat další kriteria členění. Pro potřebu této 

práce se doposud uvedené členění jeví jako postačující. Na závěr je třeba 

zdůraznit, že tyto kategorie spolu úzce souvisí a veškeré lM se podle těchto 

kriterií dají charakterizovat, čehož využijeme. 
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Během našeho zkoumání fenoménu aktivní imaginace jsme zjistili, že 

ani odborná obec není zcela obeznámena s tím, co aktivní imaginace je. 

Stávalo se nám, že byla ztotožňována s Leunerovou katatymně-imaginativní 

psychoterapií (dále jen KIP). Proto v tabulce 1 předkládáme srovnání dvou 

výše zmíněných metod podle námi stanovených kriterií. 

Tabulka I· Srovnání Al a KIP. 

Kriteria Aktivní imaginace Katatymně-imaginativní 

psychoterapie 
Teoretický rámec Analytická psychologie Psychoanalýza 
Sledované cíle Sebepoznání Sebepoznání, diagnostika 
Počet jedinců 1 imaginující 1 imaginující i skupina 

imaginujících 
Obsah Téma Motiv 
Míra N estrukturované Semistrukturované 
strukturovanosti 
Vzájemná Vzájemně komunikují Vzájemně komunikují 
komunikace 
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2. AKTIVNÍ IMAGINACE 

Dobře užitá metoda aktivní imaginace může být tou největší pomocí 

v uchování naší psychické rovnováhy a v objevování neznámého. 

B. Hannah 

V předešlém textu jsme alespoň zhruba zmapovali okruh aktivní 

imaginaci podobných technik a metod. Nyní nadešel čas, abychom si více 

přiblížili aktivní imaginaci (dále jen Al). Uvedli jak probíhá, co se při ní děje a 

co po ní následuje. Pro naše potřeby bude nezbytné vymezit některé pojmy 

analytické psychologie. Budeme tak činit se zřetelem k tématu práce, proto 

možná bude jejich výklad poněkud zjednodušující. 

Předcsílámc, že je aktivní imaginace psychoterapeutickou metodou a 

tak jt! lřt!ba s ní nakládat. Svým způsobem je tato metoda velmi prostá, 

jednoduchá - a v jednoduchosti je krása, ale také síla. Proto je důležité 

nepodcenit dodržování jistých pravidel při jejím užívání (viz kap. 2.2 a 2.5). 

Poprvé se o imaginaci zmínil Carl Gustav Jung v roce 1916 v pojednání 

"Transcendentní funkce" 1 Popisuje metodu imaginace jako jakékoliv ztvárnění 

symbolu2 (Jung, in Kastová, 1999). Ačkoliv Jung používal AI ve své praxi, 

teoreticky tuto metodu nezpracoval v takové šíři, aby bylo možné ji pokládat za 

ucelenou metodu. Tento z vědeckého hlediska "polotovar" přijali někteří, na 

Junga navazující odbomíci3 (Jirsáková, 2001). Pro některé se stala Jungova 

metoda inspirací ve vlastní cestě užívání imaginací. My se na tomto místě 

budeme zabývat jen tím proudem, který Jungovy myšlenky rozvinul bez 

výraznějších změn. 

V současnosti lze AI vymezit jako "rozvíjení fantazijních obrazů 

v bdělém stavu s nimiž se aktivně vypořádáváme" (Kastová, 1999, s. 143). 

Celý tento proces směřuje k asimilaci nevědomých obsahů (Sharp, 2005). 

1 U nás tento spis vyšel v rámci druhého svazku autorových sebraných spisů. 
2 Původně dokonce ztvárnění výhradně prostřednictvím tance. 
3 Mezi něž patří i u nás známá V. Kastová nebo Seifertovi (MUller, Miiller, 2006). 
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Fantazijní obrazy můžeme rozvíjet i v rámci denního snění nebo 

nahodilých fantazijních útržků. Ale abychom tento proces mohli považovat za 

aktivní imaginaci, musí být splněny tyto základní podmínky: 

1. Obrazy či jejich sekvence musí pocházet z kolektivního, popřípadě z 

osobního nevědomí. 

2. V představách by neměly vystupovat známé osoby a objevovat se 

známá místa. 

3. Obrazy "se dějí", nejsou imaginujícím vědomě ovlivňovány. 

4. Rozvíjení fantazijních obrazů probíhá během psychoterapeutického 

sezení nebo v návaznosti na něj 1• 

5. Obsah, který vstoupil do vědomí během Al, je obvykle dále 

zpracováván. 

V současnosti už není AI chápána jako metoda výhradně směřující 

k dialogu s kolektivním nevědomím, jak tomu bylo dřív. Připouští setkání 

s materiálem osobního nevědomí. Navíc je někdy velmi obtížné obsahy jdoucí 

z odlišných částí nevědomí zcela oddělit. Mnohdy s sebou osobní obsah přináší 

i část kolektivní (archetypální) (viz kap. 2.4.3). 

Poslední dvě podmínky jsou důležité i z hlediska bezpečného užívání 

této metody. Podrobněji se touto tématikou budeme zaobírat v kapitole 2.2, 

2.2.1 a 2.5. 

Nevědomé obsahy jakéhokoliv původu jsou samy o sobě velmi těžko 

uchopitelné, nemají žádnou konkrétní podobu (viz kap. 2.4.2). Fantazijní 

obrazy (dále jen "obrazy") jsou dobrým nástrojem nebo spíše formou pro jejich 

ztvárnění. Oproti myšlenkám a řeči totiž bývají obrazy komplexnější -

v jediném obraze je zachyceno větší množství aspektů skutečnosti, než obsáhne 

jedno slovo. Obrazy jsou také blíže prožitku, je jim vlastní určitý emoční náboj 

( Čačka, 1 997) (kap. 1.1.1 ) . 

Obrazy vytvářejí při AI kontinuální proud. Nejde tedy o jednotlivé 

obrazy, nýbrž o ucelenou sekvenci na sebe navazujících obrazů. Nejen že 

vzniká v danou chvíli ucelený příběh, ale při zachycení většího množství 

1 Někteří jedinci přirozeně a samovolně užívají imaginaci nebo dokonce "něco jako" AI 
k osobní práci s nevědomými obsahy. Tuto možnost však záměrně přehlížíme, neboť 
popisujeme AI především jako psychoterapeutickou metodu. 



15 

příběhů z AI od jednoho jedince zjistíme souvislosti, jakousi červenou nit. 

Obdobnou provázanost je možné vysledovat i u snů (Jung, 2000; Jacobi, 1992). 

AI probíhá ve stavu nezměněného vědomí, při plné bdělosti 1• To 

imaginujícímu umožňuje regulovat daný proces nebo alespoň získat pocit, že 

má situaci pod kontrolou, může AI kdykoliv zastavit, pozměnit, či z ní 
• 2 vystoupit. 

Aktivní imaginace se může zdát svým způsobem paradoxní. Během 

samotného procesu imaginování bývá jedinec spíše pozorovatelem svého 

vlastního fantazijního prouděne. Volní, a tedy aktivní, vědomé zapojení je 

v tomto okamžiku spíše kontraproduktivní (více viz kap. 2.3). Čas aktivity 

přichází až po ukončení samotné imaginace, kdy její obsah a smysl jedinec 

vědomě zpracovává. Z tohoto hlediska je možné AI rozdělit do dvou fází (viz 

obr. I): 

• PRVNÍ FÁZE - imaginativní, kdy při imaginování (skrze obrazy) 

vystupují do vědomí aktualizované nevědomé obsahy (viz kap. 2.4.2). 

• DRUHÁ FÁZE - integrativní, během ní vyvřelé obrazy vědomě 

zpracováváme za účasti jednotící složky osobnosti Já (viz kap. 2.5). 

1 Někteří autoři uvádí, že se jedná o stav mírně změněného vědomí, přirovnávají ho 
k hypnagogním stavům nebo stavům podobným meditaci (Seifert, Seifert, Schmidt, 2004). 
Vzhledem k tomu, že je jedinec během AJ často poměrně silně koncentrován, považujeme tato 
tvrzení za opodstatněná- metoda koncentrace se na nějaký podnět je užívaná některými 
náboženskými systémy právě k prohloubení meditace. Domníváme se však, že výrazně 
změněný stav vědomí je spíše výjimkou než pravidlem. 
2 Přesto musí mít AI jasný začátek a konec. A to především proto, aby zkušenost získaná z AI 
byla ucelená, ohraničená a do jisté míry uzavřená. 
3 Obdobně je to se sny. Sny se prostě zdají a my jsme spíše jejich diváky či aktéry. Nicméně 
aktivní jsme až ve chvíli, kdy se probudíme a začneme se snem jako takovým zabývat. 
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Obr. 1: Proces aktivní imaginace 

16 

Já 

Jak je z obrázku patrné v obou fázích probíhá podstatná část procesu AI. 

Druhá fáze výrazně napomáhá zrychlení integrace vyvřelého nevědomého 

materiálu, proto není vhodné tuto fázi vypouštět (viz kap. 2.5). 

Také je dobře patrný rozdíl mezi imaginací pasivní a aktivní. První, 

imaginativní fáze proběhne v obou případech. Přívlastek "aktivní" však navíc 

značí, že aktivně vstupujeme s danými obrazy do dialogu, že se s nimi 

vypořádáváme -tedy, proběhne i druhá fáze. 

Při pasivní imaginaci obrazy pouze působí, nemusíme jim také věnovat 

žádnou pozornost a prostor. Mohou se objevit zcela samovolně a jsou značně 

fragmentární. Pak je nasnadě další význam slova "aktivní" - aktivně vytváříme 

situaci, prostor pro setkání se s nevědomím. 

Shrnuto, cílem AI je v podstatě aktivně vytvořit prostor pro dialog 

s nevědomými obsahy prostřednictvím fantazijních obrazů, následné vyjádření 

a zpracování, integrování daného materiálu (Kastová, 1999). Prostor dialogu by 

měl být dostatečný pro celistvé a do jisté míry uzavřené sdělení nevědomého 

charakteru. 
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2.1 OBECNÉ CÍLE AKTIVNÍ IMAGINACE 

Někteří autoři hovoří o odpojení moderního člověka od jeho nevědomí. 

Člověk takto žije spíše prostřednictvím svého vědomí, nevědomé obsahy 

nebere v potaz, dokonce se je snaží eliminovat. Ty se přesto projevují v životě, 

a to často ve formě nekontrolovatelných a z hlediska vědomí 

nevyzpytatelných emocí a impulsů (Moore, 2001). Člověk zapomíná, že jeho 

nevědomí funguje na jiných, akauzálních principech, proto jim není možné za 

použití logiky vědomí porozumět. (Jacobi, 1992). Člověk však může cítit 

vnitřní potřebu se s nevědomými obsahy setkat. Pak se jako alternativa 1 nabízí 

právě AI, protože je záměrným poskytnutím prostoru nevědomí. 

Nevědomí je, byť se nám to z počátku nemusí líbit, svébytnou součástí 

naší osobnosti. Čili dialog s nevědomím je vlastně dialogem se sebou samým. 

Takové navázání kontaktu může mít různé účinky a výsledky. Předně dochází 

k četným změnám. A právě změna je velmi obecným, ale zásadním cílem AI a 

psychoterapie vůbec. 

Může být nastolena různými cestami, které se mohou různě proHnat a 

doplňovat. Mohou být též chápány jako dílčí cíle či milníky. Navrhujeme je 

shrnout do několika podstatných bodů s vědomím toho, že tento výčet zřejmě 

nebude úplný a konečný2 • 

• NAVÁZÁNÍKONTAKTUSESEBOU 

Navázání kontaktu se sebou samým (též uvádění se ve 

vnitřní dialog) je zároveň cílem i nepostradatelným předpokladem 

(zvláště v počátcích terapie). Teprve skrze navázaný kontakt může 

docházet k nějaké postupné změně. Tím, že je jedinec se sebou 

v kontaktu, se může více poznávat, utvářet a měnit postoj sám k sobě i 

k okolí. Otevírá tak důležitý prostor pro nevědomé obsahy, které 

významně doplňují vědomé vnímání reality. Neboť vědomí, tím, že je 

úzce zaměřené, nemůže postihnout všechny skutečnosti v jejich 

mnohotvárnosti a nevědomí má potenciál tento deficit doplňovat a 

1 Další možností může být jakákoliv tvůrčí činnost (provozování hudby, výtvarné vyjádření, 
literární tvorba apod.). 
2 Toto bodové rozčlenění a rozdělení jednotlivých procesů berme pouze jako pracovní, neboť 
ve skutečnosti spolu všechny uvedené procesy úzce souvisí. 

Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 

Knihovnm katedry psyoboloaie 
110 (ll) P!.'11"• ~. <:clotnA 20 
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přinášet pohledy z ,Jiné perspektivy" - dokonce se hovoří o tzv. 

kompenzatorní funkci nevědomí (Jacobi, 1993, Běťák, 2006) (více viz 

kap. 2.4.2). 

• SEBEPOZNÁNÍ 

• 

Sebepoznání je celoživotním procesem dotýkání se sebe, 

získávání informací o vlastní osobě1 • Tím, že se během AI naše 

pozornost obrací k našemu nitru, se dostáváme do těsnějšího kontaktu 

se sebou, a to i s těmi stránkami našeho já, které by zřejmě jinak zůstaly 

skryté. Tak se mohou vynořit nevědomé obsahy, jimž v každodenním 

životě neposkytujeme příliš pozornosti. 

ZVĚDOMĚNÍ 

Proces zvědomování je také postupný u čusovč ncohraničcný 

proces uvádění a integrování nevědomých obsahů do vědomí. Tento 

proces probíhá v podstatě celý život. AI je jednou z cest, jak lze 

záměrně nevědomé obsahy přivést do světla vědomí (viz kapitola 2.5). 

Nevědomé obsahy mohou vstupovat do vědomí i jinými cestami 

(například skrze sny), je však otázkou, nakolik jsme schopni si 

vstoupivší obsahy skutečně uvědomit. 

Podle některých autorů je sám faktor zvědomění dostačujícím 

impulsem ke změně. 

• ABREAKCE A KATARZE 

Pojem abreakce označuje "dramatické znovuprožití 

traumatického momentu, jeho emocionální rekapitulace" (Sharp, 2005, 

s.11). Jak jsme již uvedli (viz kap. 1.1.1), jsou imaginace emocím velmi 

blízké. Skrze obrazy (nejen) při Al může dojít k uvolnění emocí 

rozličných kvalit. Emoce se mohou týkat nezpracovaných nebo 

traumatických událostí z minulosti. Často to bývají emoce, které jedinec 

1 Mohli bychom tedy hovořit spíše o sebepoznávání. 
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v reálné situaci neprožil přesto, že byly přítomny (ať už vědomě či 

nevědomě). Abreakce nemusí mít bouřlivý průběh. 

Metaforicky by se proces katarze dal přirovnat k bouřce. 

Jedinec může cítit jisté vnitřní napětí znamenající určitou nerovnováhu, 

nepohodlí. V AI může toto napětí vygradovat a posléze se uvolnit. 

Přičemž jedinec může subjektivně prožívat ještě větší vychýlení 

z rovnovážného stavu. Gradace napětí je doprovázena emocemi, jejichž 

intenzita ještě vzrůstá až k bodu zlomu. Až tehdy dochází k uvolnění. 

Tento proces bývá doprovázen i tělesnými symptomy1
• 

V momentě uvolnění dochází k uvolnění i na úrovni tčlcsné. 

Přichází pocity úlevy, klidu, ale také únavy a vyčerpání. 

Oba procesy znamenají uvolnění emocí, které byly nějakou 

dobu městnány a potlačovány (vědomě i nevědomě) a jejichž projevení 

si jedinec nedopřál (Prochaska, Norcross, 1999). 

SYCENÍPOTŘEB 

AI také poskytuje možnost k saturace nenaplněných potřeb, 

avšak jiným způsobem, skrze jiné objekty. Může se jednat o dosycení 

vývojových potřeb, které v patřičném věku nebyly z nějakých příčin 

saturovány. Ale mohou to být i potřeby aktuální, v jejichž uspokojování 

vznikl právě deficit. 

• HARMONIZACE 

To, že imaginace obecně vedou k harmonizaci jedince využívá 

hlavně psychohygiena, a to při imaginativních relaxacích. Ale i během 

AI může přijít prožitek vnitřního sladění se sebou samým, harmonie, 

pocitu sounáležitosti, přijetí a patřičnosti. Tento proces může vést k 

prožitkům transcendence, z analytického hlediska obvykle vázaných na 

prožitek bytostného Já. 

Harmonizace také může nasedat na katarzní prožitek. V tomto 

momentu se silně projevují autosanační tendence organismu. 

1 Například zrychlení dechu, srdeční činnosti apod. 
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• ENERGETIZACE 

• 

Jmenované procesy je možné od sebe oddělovat jen s vědomím, 

že jsou ve skutečnosti velmi provázané. Pak nás nepřekvapí, že 

s harmonizací, katarzí a abreakcí často souvisí otevření ohromného 

vnitřního rezervoáru energie. K otevření tohoto proudu dochází i 

odlišným způsobem, jinými prožitky v rámci Al 1• 

Energetizace s sebou často přináší pocity důvěry v sebe, ve své 

schopnosti, i v to, že máme život "ve svých rukách". Jsme schopni se 

postavit výzvám a překážkám, které se před námi objevují. 

UZDRA VOV ÁNÍ 

Uzdravování je velmi komplexní pojem, zahrnující mnoho 

aspektů, mnoho drobných kroků vedoucích od nemoci ke zdravf 

Lť:čt:bný postup by idt:álně měJ zahrnovat působení na jednotlivé sféry 

jedince - biologickou, psychologickou i sociální. Tím se účinek léčby 

zvyšuje. 

Konkrétní postup léčby je velmi individuální. Proto je třeba na 

začátku jakékoliv léčby vhodně určit a indikovat postup související 

s cílem, jehož má být dosaženo (Vymětal, 2003). 

Mnozí autoři a terapeuti zastávají názor, že každému jedinci je 

vlastní bytostné směřování ke zdraví. Každý organismus je veden 

tendencí k uchovávání zdraví, ba co víc, směřuje k rozvoji sebe, 

naplnění svých možností. Pak je terapie vlastně doprovázením jedince 

na této cestě (Vymětal, 2003). 

Můžeme zvažovat, zda-li je pojem uzdravování svým způsobem 

nadřazen všem výše uvedeným procesům. Jako by tyto zahrnoval jako 

svou nedílnou a nezbytnou součást. 

1 Například setkáním s tzv. přátelskou bytostí, která může přinést jedinci určitou naději. 
2 Zdraví dříve bývalo vymezováno dokonce jako absence nemoci. 
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• INTEGRACE 

• 

Při vyplavování nevědomých obsahů je podstatné jejich 

následné zpracování - zintegrování. Nevědomé obsahy mohou být 

z počátku těžko uchopitelné, nesrozumitelné nebo dokonce nepříjemné 

či odpudivé. Může nás děsit a znejišťovat, že to jsou naše prožitky. Při 

zpracovávání zkušeností z AI pro ně hledáme místo, legitimizujeme je a 

dáváme jim význam. Tyto všechny kroky a pokusy o uchopení směřují 

právě k integraci vystupujících nevědomých obsahů (viz kap. 2.5). 

Integrace je scelováním, přijetím nově se objevujících fenoménů 

a jejich zrcadlením v sebepojetí. 

Například člověk, který si zakládal na tom, že je velmi hodný, 

vstřícný a nezištný, objeví svou "stínovou", odvrácenou tvář. Pokud se 

mu toto zjištění podaří přijmout a integrovat, pozmění své sebepojetí, a 

to i bez pocitů viny, zahanbení apod. 

OSOBNOSTNÍ ZRÁNÍ A RŮST 

Zráním je obvykle označován proces zákonitých změn 

determinovaných zejména biologickými faktory. Je to proces přirozený 

(Vágnerová, 2000). Jung (1998) hovoří o osobnostním zrání zejména 

v souvislosti s individuací, která podle něj probíhá přibližně od 40. roku 

života. AI je považována za metodu vhodnou právě při procházení 

individuací1
• Ale osobnostní zrání nelze spojovat jen s věkem nad 40 

let. Hovoří se o tom, že přibližně do 18-ti let se osobnost utváří. Pak je 

již osobnost vystavěna. Pokud pak prochází proměnami, je to jednak 

výsledek vnějších vlivů, ale také vlivů vnitřních, mezi něž počítáme i 

zrání. 

Často bývá přirozený vývoj (zrání) jedince díky AI v jisté míře 

urychlen, nikoliv však vychýlen2
. 

Osobnostní růst je proces maximálního naplňování možností 

jedince. Jedinec uskutečňuje svůj potenciál. Al přispívá k tomu, aby si 

jedinec uvědomil své možnosti a nerozpakoval se je využít. 

1 Jung ji sám takto používal. 
2 Což ostatně platí pro každé terapeutické působení. 
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S procesem zrání a rozvoje souvisí i postupné nabývání 

autonomie. S rostoucí nezávislostí roste též zodpovědnost. Člověk je 

pak schopen dělat víceméně nezávislá rozhodnutí, za která je schopen 

přebírat patřičnou zodpovědnost. 

2.2 PODMÍNKY AKTIVNÍ IMAGINACE 

AI přináší výsledky jen tehdy, jsou-li ošetřeny a vhodně nastaveny 

podmínky, za nichž se AI odehrává. Předpokládáme, že AI probíhá výhradně 

během psychoterapeutických sezení nebo v návaznosti na ně. Ale i do 

terapeutického sezení vstupují mnohé intervenující proměnné. Proto si v této 

kapitole klademe základní otázkou: Co všechno může ovlivňovat průběh AI? 

Podmínkami myslíme souhrn vlivů, intervenujících proměnných, které 

nějakým způsobem mohou vstupovat a ovlivňovat proces AI. Měly by být 

nastaveny tak, aby nebrzdily, ale naopak podněcovaly Al. 

Vcškct·c vlivy pochází z pčti základních oblastí. Těmi jsou: tcrapt!ut, 

klient, jejich vztah, materiál (téma) imaginace a prostředí ( obr.2). Tyto vlivy 

působí současně a ve vzájemné provázanosti. 

Obr. 2: Podmínky Al 
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• TERAPEUT 

Momentální psychický a fyzický stav 

Terapeut by měl svůj aktuální stav reflektovat a zvážit, zda je za 

daných podmínek "konzultaceschopný" - zda je schopný zajistit 

přiměřené podmínky a průběh terapeutického sezení. 

Odbornost 

Naprostým základem pro používání AI je terapeutovo vzdělání 

v této oblasti a jeho profesní zkušenost1
• Nestačí projít libovolným 

psychoterapeutickým výcvikem, je nezbytné absolvovat takový výcvik, 

jehož součástí je i práce s imaginací, protože tento způsob terapeutické 

práce má svá specifika. 

Dále by měl terapeut pracovat pod pravidelnou supervizí. 

Osobnost terapeuta 

I zde platí ono pravidlo, že terapeut může svého klienta dovést 

nejdále tam, kam sám došel na své vlastní cestě. Terapeut může 

provázet víceméně známou cestou, na níž ho věci, s nimiž se setkává, 

neděsí a "nevyvádějí z konceptu"2 
- to neznamená, že by nemohl být 

terapeut do jisté míry překvapen, neměl by být však zaskočen. 

Jestliže se v rámci AI setkáváme s nevědomými obsahy, měl by 

terapeut setkání se svým nevědomím mít již za sebou3
. Měl by vědět, 

jakým způsobem s nevědomými obsahy nakládat a tuto dovednost 

předávat klientovi - tím přispívá k jeho postupnému osamostatňování 

(Konkrétněji budeme o podobě intervencí hovořit v empirické části naší 

práce.). 

Terapeut není v roli experta, ale toho, kdo doprovází a jistí 

klienta, zrcadlí a mírně koriguje, přispívá svými názory a nápady a 

spoluutváří atmosféru vhodnou k Al. Terapeut také pomáhá klientovi 

1 Nedoporučuje se, aby s AI pracoval nezkušený terapeut. 
2 Nejlépe to zřejmě vystihuje pojem "containment". (Vodáčková, 2005) 
3 K tomu slouží mimo jiné cvičná analýza, která je pro terapeuty v rámci terapeutického 
výcviku obvykle povinná. 
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zpracovat a integrovat zvědomené obsahy a tvoří bezpečné, eticky čisté 

mantinely společné práce. 

Působení terapeuta při sezení lze shrnout třemi slovy - empatie, 

autenticita a kongruence (Vymětal, 1996). Ta sice vychází z jiného 

psychoterapeutického směru - z rogersovské psychoterapie - nicméně 

se ukazují jako univerzálně platná. 

• KLIENT 

Momentální psychický a fyzický stav 

Stejně jako terapeut i klient musí zodpovědně zvážit, zda mu 

jeho aktuální stav dovoluje se plně účastnit terapeutického sezení. 

Zatímco terapeut v případě psychické nepohody zvažuje, zda sezení 

proběhne či nikoliv, u klienta se očekává, že se svou psychickou 

nepohodou přichází. 

Osobnost klienta 

Zásadní pro používání AI je fakt, zda je klientovo já dostatečně 

silné a schopné integrovat nevědomé obsahy, aniž by se v nich ztratilo. 

Kontraindikací pro práci s AI je přítomnost některých psychických 

poruch'. 

Metodu AI je možné aplikovat u klientů, kteří bez větších potíží 

dokážou vybavit představy. V populaci existuje totiž malé procento lidí, 

kteří i přes sebevětší úsilí žádné obrazy "nevidí". V takových případech 

nemá užití AI smysl. Pro odhalení těchto případů lze použít Leunerův 

test květiny (Leuner, 1997i. 

Klient by měl mít základní informace o Al. Měl by vědět proč 

pracovat s touto metodou a jaký to může mít přínos. Podstatná je i 

klientova motivace k terapeutické práci vůbec. 

1 Konkrétněji budeme o indikaci a kontraindikaci hovořit v kapitole 2.2.2. 
2 Leuner (1997) je na základě svých zkušeností přesvědčen o tom, že představit si květinu je 
velmi jednoduché pro většinu klientů. 
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VZÁJEMNÝ VZTAH TERAPEUTA A KLIENTA 

Podstatných stránek terapeutického vztahu je velké množství a 

jejich důležitost je značně subjektivní. Pokusíme se vybrat ty z nich, 

které jsou podstatné při používání AI. 

Jasně stanovená pravidla a kontrakt 

Terapeutický vztah je velmi specifickým vztahem. Na jeho 

počátku se obě strany dohodnou na základních pravidlech jejich 

setkávání (Vymětal, 2003). Tomu ještě předchází terapeutovo zvážení, 

zda příchozího přijme do terapie či nikoliv1
• Mezi základní pravidla 

patří dohoda o čase (jak dlouhé bude sezení, kdy bude probíhat), místě, 

platbě (zvláště, pokud si klient hradí terapii sám), oslovování (vykání

tykání), počtu setkání apod. 

Kontrakt je dohoda o cílech terapie a předběžném časovém 

horizontu jejich dosažení. Zahrnuje též dohodu o průběžném hodnocení 

pokroků směrem ke sledovaným cílům. 

Klient by měl vědět, jakým způsobem bude naloženo s jeho 

osobními daty a informacemi získanými během terapie. To by mělo být 

v souladu s etickým kodexem (Asociace klinických psychologů, ČMPS, 

[online], 2005). 

Délka terapie 

Délka terapie je podstatný faktor při rozhodování o použití AI. 

Většina terapeutů obvykle nepoužívá AI hned od začátku terapie a také 

ne ve všech případech. To, zda ji vůbec v terapii s daným jedincem 

použijí, pečlivě zvažují. Roli zde hraje nejen délka terapie, ale i 

dostatek informací o klientovi, jeho situaci. Podstatné je zvážit také 

příspěvek AI z hlediska sledovaného cíle. 

Bezpečí a důvěra 

Stanovení pravidel a vymezení prostoru psychoterapie jsou 

jedním z prvních kroků, kterými se buduje bezpečí a důvěra. Utváření 

1 Základem pro rozhodnutí může být diagnostické šetření. 
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atmosféry bezpečí a vzájemné důvěry není otázkou krátké chvilky, 

okamžiku. Je třeba je postupně budovat, krůček po krůčku. Optimální je 

postupné prohlubování pocitu bezpečí a vzájemné důvěry. Rychlost, 

s jakou se to děje, je velmi individuální. 

Pro utváření pocitu bezpečí a důvěry mohou přispět i určité 

opakující se drobné momenty, rituály terapeutického setkávání1
• 

Z hlediska AI jsou bezpečí a důvěra rozhodující. 

Blízkost, autonomie, přijetí a respektování 

S nárůstem bezpečí a důvěry se k sobě klient s terapeutem 

přibližují, vzniká intimní prostor. Někdy může být přítomné téměř 

hmatatelné "my". Prožívaná blízkost ovlivňuje sebeodhalování a to zase 

zpětně ovlivňuje přibližování. Blízkost také znamená spolupodílení se a 

spolupráci. Klient na své starosti není sám, někdo ho poslouchá a 

rozumí mu. Je někým přijímán i se svými slabostmi a nedostatky. 

Terapeut může klientovi ukázat, že i zavrhované vlastnosti a 

potlačované emoce lze přijmout. Terapeut je svým postojem vlastně 

legalizuje a legitimizuje. 

Obě strany vstupují do vztahu s respektem a úctou k druhému. 

To znamená, že přijímají způsob, jakým do terapie oba vstupují, pokud 

tím nejsou narušována pravidla terapie samotné. 

Psychoterapie je setkáním dvou svébytných samostatných 

osobností a to i v momentě, kdy je "my" velmi silné. Autonomie je 

naprosto nepostradatelná, terapeut i klient by si měli jistou míru 

samostatnosti uchovávat. Dokonce by terapie měla vést k posílení 

klientovy nezávislosti, protože s ní jsou spojeny pocity kompetentnosti 

a zodpovědnosti za vlastní život. 

Naděje 

Mnohdy lidé přichází do terapie tehdy, když už si skutečně neví 

rady, mají pocit, že vyzkoušeli všechny jim známé možnosti a nic 

1 Například pozdrav a podání ruky při uvítání a na rozloučenou, stejná úvodní otázka apod. 
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"nezabralo". Terapie může otevřít obzory a ukázat, že ještě má smysl 

hledat, a že je možné nějakou cestu najít. 

Otevřenost a autenticita chování, myšlení a prožívání 

Pokud nabízí terapie bezpečný, intimní prostor, většinou se v ní 

oba (terapeut i klient) vyjadřují otevřeně a autenticky. Nicméně je 

zcela přirozené, že zejména ze strany klienta tomu tak zpočátku není. 

Terapeut by v tomto ohledu měl být "o krok napřed" a již v úvodu 

vystupovat otevřeně a autenticky, ale přitom v intencích své role. 

Naučené chování, přenos a protipřenos 

To, jakým stylem jednáme, je z části výsledkem předchozí 

zkušenosti, sociálního učení. Máme naučené některé vzorce, které 

v interakcích používáme (Vymětal, 2003). Některé naučené chování je 

pro zařazení do společnosti funkční, některé nám naopak sociální 

interakce ztěžuje Ge tzv. maladaptivuí). Jdikuž je psychoterapie jednou 

z variant interpersonálního vztahu, tyto vzorce se i v nčm projeví. Jsou 

přeneseny z reálného života - v případě, že jsou přeneseny klientem na 

terapeuta, jedná se o přenos, na straně druhé z terapeuta na klienta 

hovoříme o protipřenosu (Yalom, 2004). 

• MATERIÁL IMAGINACE 

Zvolené téma či motiv imaginace 

Výběru tématu či motivu většinou předchází alespoň krátký 

rozhovor (viz kap. 2.2.1). Výběr je konsensuální. Přesto se může stát, 

že se AI dotkne výrazně citlivé oblasti, kterou má jinak klient 

"ošetřenou" různými obrannými mechanismy. AI je pak hlavně 

zrcadlením těchto obran. Klíčů k poznání této skutečnosti je vícero - od 

jisté plochosti nebo naopak přemrštěnosti prožívání až po různé tělesné 

projevy doprovázející Al. Obrany se samozřejmě mohou objevit i 

v samotné imaginaci. 
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Ačkoliv se AI má týkat především obsahů kolektivního 

nevědomí, vstupu obsahů z osobního nevědomí se nevyhneme a ani to 

není žádoucí. Obvykle navíc bývají propojeny (viz kap. 2.4.3). 

Zpravidla bývá částečně zvědomeno nejprve osobní nevědomí, 

později i nevědomí kolektivní. 

OKOLNÍ PROSTŘEDÍ A JINÉ PODMÍNKY 

Prostředí, ve kterém se terapie odehrává, má na její průběh také 

vliv. My si zde stručně uvedeme základní kategorie charakterizující 

dané prostředí. 

Fyzikální podmínky (teplota, tlak, apod.) 

Atmo~féra prostfedi (např. útulnost, vybavenost, zařízení místnosti, 

je-li místnost větraná) 

Rušivé vlivy zvenčí (např. telefony, jiní lidé, hluk) 

Roční období a denní doba 

Lze tedy shrnout, že pro potřeby AI je nutné vytvořit podmínky 

umožňující soustředění a navozující pocit bezpečí, klidu a intimity, kdy se 

jedinec může uvolnit a soustředit. 

2.2.1 INDIKACE A KONTRAINDIKACE 

Každý léčebný postup je třeba klientovi "ušít na míru", žádná metoda 

není univerzální. Tak je tomu i v případě AI. Již jsme se v některých 

předchozích kapitolách dotýkali možností a mezí AI jako léčebné metody. Toto 

téma se nám však jeví natolik podstatné, že jsme se je rozhodli uvést 

v samostatné kapitole1
• 

Pomineme-li nutné podmínky ze strany terapeuta Gako je dostatečná 

odbornost, osobní zralost či supervize), je při zvažování užití AI zcela 

bazálním předpokladem dostatečně silné a koherentní já klienta (viz kap. 

2.4.6), jelikož zejména díky němu nehrozí naprosté zaplavení nevědomými 

obsahy, které vystoupí do vědomí. Klient si je stále vědom své identity a 

1 Údaje, které zde uvedeme, později porovnáme a doplníme o zjištění z našeho výzkumného 
šetření. 
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dokáže nevědomé obsahy oddělit od své osobnosti - chápe je jako svou součást 

nikoliv jako svou podstatu. 

Je-li splněn tento předpoklad, jsou na zvážení ještě další faktory. V prvé 

řadě uvedeme, kdy a pro koho je AI indikována, následně uvedeme možné 

kontraindikace. Údaje zde uvedené jsme čerpali zejména z publikace V. 

Kastové (1999) a M. Svobody (1995). V případě, že hovoříme 

v diagnostických kategoriích doplňujeme i kódy MKN-1 O, abychom se vyhnuli 

případným nejasnostem. Přesto je třeba námi uvedené indikace a 

kontraindikace považovat za obecné doporučení, které je v každém případě 

zhodnotit zvlášť. Některé diagnostické kategorie v našem výčtu záměrně 

neuvádíme, neboť vyžadují zcela individuální posouzení (například poruchy 

příjmu potravy nebo poruchy osobnosti). 

• INDIKACE 

o Metodu AI je možné užít pro klienty: 

-jimž je práce s představami blízká 

-s poruchami neurotického charakteru (F 48) 

-s psychosomatickými obtížemi (F45) 

o a v situacích: 

-zátěžových (nikoliv však krizových) 

-kdy si klient neví rady, kdy se dostal na "křižovatku" a neví, 

kterou cestu zvolit 

-když chceme zvýšit autenticitu klienta, chceme-li se 

propracovat k emocím klienta 

-při integraci odštěpených komplexů 

-při práci se sny 

• KONTRAINDIKACE 

o AI nelze použít pro klienty s: 

-akutní nebo chronickou psychózou (F20-F29) 

-obsedantně-kompulzivní symptomatikou (F42) 

-úzkostnou poruchou (F 40-41) 

-problematikou závislostí na návykových látkách (F 1 0-F 19) 
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-hlubokou depresí, popřípadě v manické fázi (F30-F39 

s výjimkami, které tvoří např. lehčí depresivní stavy) 

-organickým syndromem (FOO-F09) 

-nízkou inteligencí (cca "do 80-ti bodů IQ" Leuner, in Svoboda, 

1995, s.78) (F70-F79) 

o a v případě: 

-kdy klient ani přes trénink "nevidí žádné obrazy anebo je 

prožívájako difúzní" či bez emocí (Kastová, 1999, s.29) 

-nízké motivovanosti klienta 

-reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení (F43) je použití 

AI třeba pečlivě zvážit 

-kdy klient potřebuje pevné "kotvení" v realitě 

"Nebezpečí imaginace bylo dlouho spíše přeceňováno" (Kastová, 1999, 

s.29). Často totiž před desintegrací jedince uchrání obranné mechanismy (a to 

vcelku spolehlivě). Nebezpečný je zejména strach a panika, které by mohl 

klient tváří v tvář nevědomému obsahu propadnout (Hannah, 1981). Proto je 

třeba opatrnosti, neboť jakýkoliv necitlivě zvolený postup léčby může klienta 

poškodit. Navíc se zde jedná o nevědomý materiál, který může být velmi 

tvrdým oříškem ke zpracování. 

2.2.2 RIZIKA AKTIVNÍ IMAGINACE 

O Al jsme napsali už dost, teď přichází čas na kritické zvážení 

možností a mezí této metody při jejím použití v psychoterapii. K takovým 

úvahám nás podnítily výpovědi našich respondentů. Ti se o AI vyjadřovali 

s určitým respektem a téměř všichni se vyslovovali pro obezřetné zacházení 

s ní. 

AI je historicky přirozený způsob nakládání s nevědomými obsahy. 

Bohužel náš styl života nás od nevědomých obsahů značně vzdaluje a izoluje. 

Vše, co je iracionální a nekontrolovatelné nám tak trochu nahání hrůzu. Přesto 

o sobě nevědomí dává vědět. Ať si to přiznáme nebo ne, dnes a denně 

ovlivňuje naše chování a interakce. Pro práci s AI je podstatné, aby jedinec 

tento fakt přijal a přestal se nevědomí bát. K tomu mu může sloužit zkušený 
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průvodce- terapeut. A zde se dostáváme k jedné mezi AI. V rukách znalého 

terapeuta může být neuvěřitelnou studnou důležitých podnětů, naopak v rukách 

nezkušených je přinejlepším příběhem, který nebyl zužitkován, v nejhorším 

hororem, na který se klient snaží usilovně zapomenout. A zde nemluvíme jen o 

odborné erudici, ale především o dostatečné sebezkušenosti a schopnosti 

sebereflexe. 

Podle analytické psychologie má zásadní vliv na sebeaktualizaci 

(individuaci) jedince Bytostné Já. Je silou, která člověka posouvá vpřed 

směrem od toho, čím v současnosti, je k tomu, čím a kým by mohl jako 

individuum být. Pokud se v terapii zachytí tento mocný proud, vede snažení 

klienta a terapeuta k ohromujícím výsledkům. V důvěře v tento proces je pak 

možné AI používat jako vhodný nástroj. Předpokládá to však vzájemnou 

obeznámenost klienta s terapeutem a naopak. A to především v momentě, kdy 

je třeba obsah AI integrovat a vztáhnout k reálnému životu. Bez znalosti 

životního a terapeutického kontextu klienta není možné poselství AI pro tu 

chvíli rozklíčovat. Pak nemusí být zřejmé, odkud obsahy AI pochází a čeho se 

týkají. Protože se mohou vztahovat k osobnímu životu klienta, ale i přenosové 

situace v terapii. 

Zkušený terapeut obvykle také z AI vytěží víc1
• Je trpělivější a 

respektuje klientovo tempo. Je citlivější k významům imaginace a nenechá nic 

bez povšimnutí. 

Uvažujeme-li o rizikovosti AI je nasnadě i otázka, zda může být 

vyplaven i takový nevědomý materiál, který by klient nebyl s to zvládnout. 

Pokud vyjdeme z toho, že se jedinec vyvíjí v souladu svých schopností na 

podkladu Bytostného Já, pravděpodobně dojdeme k názoru, že se nevyplaví 

nic, co by klient nezvládl. Připočteme-li ještě působení ego obranných 

mechanismů, dalo by se říct, že žádné nebezpečí nehrozí. To však jen potud, 

pokud je schopen proces AI zvládnout i terapeut. Jelikož v terapii působí jako 

průvodce a klient je v závislém postavení, mohla by ho úleková reakce 

terapeuta značně vyděsit. Naopak podpora ze strany terapeuta, který dává 

najevo, že to co se děje je v pořádku, má zklidňující účinek. Rizikovost AI tedy 

vidíme více než v samotné AI, v zacházení s ní a s obsahy v ní objevenými. 

1 Platí zejména u přenosových a protipřenosových fenoménů. 
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Souhrnně je rizikovost Al dána: 

1. materiálem, se kterým se v AI pracuje 

2. tím, že klienta dostává do velmi málo strukturované situace 

3. tím, kdo s AI pracuje a jak. 

Přes uvedená rizika se AI v psychoterapii používá a my jsme 

přesvědčeni o její užitečnosti. Jen je třeba zvážit, jak možná rizika umenšit. 

V první řadě (a námi již zmiňovaná) podmínka pro bezpečnost AI je zkušený 

terapeut, který má především vlastní zkušenosti s AI, ale i se zpracováváním 

nevědomých obsahů obecně. Při práci s nevědomím je dostatečně důsledný. 

Zároveň by měl pracovat pod průběžnou supervizí (viz. Kap. 2.2). Dále by AI 

měli procházet jen pečlivě vybraní klienti, kteří už jsou v terapii delší čas a 

ještě nějakou dobu, potřebnou ke zpracování "vyvřelých" nevědomých obsahů, 

budou. 

Dříve než se v terapii přistoupí k Al, lze využít snového materiálu nebo 

puhúutlk. či mýtů, které jsou blfzké osobnímu i kolektivnímu m:věuumí. To vše 

pak může sloužit jako podklad pro Al. Navíc práce s obsahem AI je obdobná 

jako práce s mýty a pohádkami. Základem zde není logické, kauzální myšlení, 

ale spíše uvažování založené na analogiích (viz. Kap. 2.5), jemuž se klient 

postupně učí. V průběhu terapie je vhodné klienta povzbudit k jakékoliv vlastní 

tvorbě (výtvarné, hudební, literární apod.). Později, bude-li klient procházet Al, 

bude mu již vlastní způsob uvažovaní a tvůrčího vyjádření, což podpoří 

celkový proces Al, včetně jejího zpracování a integrování. 

2.2.3 AKTIVNÍ IMAGINACE PŘI PRÁCI S DĚTSKÝM 

KLIENTEM 

Tato kapitola se zakládá zejména na autorčiných zkušenostech s dětmi 

v poradenství a terapii. Všimla si, že jednou z nejsnazších cest jak se dětem 

přiblížit a jak s nimi pracovat, je právě působení skrze jejich fantazii a 

spontánní tvořivost. Pro ilustraci možností takového přístupu jsou v empirické 

části zařazeny 2 kasuistiky. 

Než se podíváme na možnosti použití AI u dětí, je třeba uvést, že se 

budeme soustředit na období mladšího a částečně staršího školního věku (tedy 
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6 - 12 let)1
, které je možné snad nejlépe podchytit, protože s dětmi v tomto 

věku rodiče nejčastěji vyhledají a navštíví nějaké odborné zařízení. Důvodem 

jsou často těžkosti ve škole různého druhu - od špatného prospěchu až po 

vrstevnické vztahy či výchovné potíže, které jsou mnohdy spíše symptomem 

problému jiného rázu. Tak například zjistíme, že se dítě trápí smrtí někoho 

blízkého (přitom si rodiče mysleli, že už je to za nimi) nebo si jen těžko zvyká 

na odchod jednoho z rodičů po rozvodu, apod. To se pak samozřejmě odráží 

v každodenním životě dítěte; mimo jiné právě zhoršením školního prospěchu. 

Z toho, co jsme zatím o Al napsali, jasně vyplývá, že její použití 

v terapii dětí není možné bez jisté modifikace. Dětské ego ještě není pevně 

vystavěné, strukturované, aby zvládlo takovou zátěž. Navíc dítě by obtížně 

zvládalo zcela nestrukturovanou situaci, zarámovanou pro ně abstraktním 

mottem či tématem. Nicméně je možné použít některé prvky AI při práci 

s dětmi, a to nám připadá významné. 

Děti mají poměrně blízko ke světu fantazií a představ. Jak bohatý je 

jt:jich ~vět, po;máme my dospělf nejlépe z jejich h~r,, kreseb a vyprávění. 

V nich se zrcadlí jejich každodenní život, jejich svět, ale pravidelně se v něm 

objevuje i něco typického (snad až archetypického) -chlapci bojují a dobývají 

slávu, dívky se zase krášlí a jsou těmi nejkrásnějšími princeznami, jejichž 

Jubruuružství st: uuvíjt::jí zcela odlišně. Při výše uvedených činnostech se často 

dostávají ke slovu potřeby pocházející z hlubin nevědomí a děti jsou tomu 

obvykle velmi otevřené. Kromě prosté zábavy, mohou tyto činnosti být 

zároveň účinnou strategií, jak zvládnout stresovou situaci (tzv. coping 

strategie). 

Vycházíme-li z předpokladu, že nevědomí má kompenzatorní funkci 

k vědomí, tedy že vědomí doplňuje a vyvažuje a že je rovněž rezervoárem 

energie, který lze otevřít a použít, jen těžko si představíme lepší způsob, jak 

s dětmi pracovat a pomáhat jim zvládat těžkosti někdy nesrozumitelného a 

komplikovaného světa než za pomoci výše zmíněných činností. 

Projdeme teď proces AI (srv. kap. 2.3) a ukážeme si, jaké podobnosti 

a rozdíly jsou v práci s dospělými a dětmi. Protože skutečně nelze říci, že 

1 U dospívajících (12-18 let) bychom, zhledem ke křehkosti rýsující se osobnosti, v použití AI 
byli velmi opatrní. 

Univerzita Ki!!rlon v Praze 
Filozofiduí fmkultlll 

Knihovno lutodry psyobologi€ 
lUHlO ~Ah!! A1 IC!!.~YIA ~!) 
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bychom při práci s dětmi mohli používat AI v pravém slova smyslu, budeme 

v naší práci hovořit o projektivních technikách s principy AI. 

Základem pro AI je důvěra. Důvěra klienta k terapeutovi, že ho 

bezpečně provede a podpoří a naopak důvěra terapeuta v klienta, že bude 

schopen projít AI a integrovat "vyvřelý" materiál. Důvěra musí samozřejmě 

panovat i mezi terapeutem a dítětem. Bez ní se dítě neotevře a nedovolí 

terapeutovi vstoupit do jeho světa. Proto je třeba vztah budovat - například 

dotazováním se na běžné zážitky nebo na zájmy. Mladší děti jsou ochotné 

často něco nakreslit, starší děti spíš povídají. Je obvyklé, že se prvního sezení 

účastní i rodič, aby dítě nebylo vrženo do neznámé situace a nového prostředí 

bez podpory někoho blízkého1
• 

Jakmile je vytvořena důvěra a terapeutický vztah můžeme se pustit do 

práce. Jak jsme již uvedli není možné použít AI jako takovou, ale některé 

principy ano. Nejprve si popíšeme jak může práce s dětmi, inspirovaná AI, 

vypadat a následně uvedeme aspekty, v nichž je práce s dětmi podobná a v čem 

se naopak od AI odlišuje. 

Nejprve zjišťujeme, jak se dítě po dobu, kdy jsme se neviděli mělo, co 

se mu povedlo, jestli je něco o čem chce povídat. Pak je čas na projektivní 

techniku a závěr je věnován povídání o technice (viz. tab.2). Také se nám 

osvědčilo nechat posledních · 1 O - 15 minut2 z konzultace na "odměnu" 

v podobě jakékoliv jednoduché hry, kterou buď dítě naučíme my nebo ho 

požádáme, aby nás ji naučilo. Ani tento závěr, i když jde prvotně o zábavu není 

prost diagnosticky i terapeuticky podstatných momentů a vodítek. 

Projektivní technika, zvláště když je kresebná se může protáhnout do 

příštího sezení - v jednom sezení dítě nakreslí obrázek, ke kterému se po 

dohodě vrátíme v následujícím sezení. 

1 Toto aranžmá přináší i další efekty- dítě zpravidla získá pozornost rodiče na celou 1 hodinu, 
což při běžném chodu domácnosti nebývá vždy možné, také si může užít chvíli, kdy je bráno 
vážně. Také se stává, že se rodič (rodiče) i dítě dozví o druhém spoustu nových informací, 
které posílí jejich vzájemný vztah. 
2 Podle věku a momentálního stavu dítěte. 
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Tab 2· Časové rozdělení konzultace s dítětem .. 

U vodní Projektivní Následný Hraní 

rozhovor technika rozhovor 

Přibližná 

délka trvání 10-15 15-30 10-15 10-15 

(minuty) 

Projektivní techniku můžeme zadat různými způsoby -podle toho co je 

dítěti blízké. Snažíme se, aby zadání bylo široké a nespecifické. Můžeme 

poprosit dítě, aby nakreslilo cokoliv, co rádo kreslí (ke ztvárnění je možné 

použít i modelínu, hlínu, apod.) Můžeme ho požádat, aby si vybralo nějaký 

předmět či hračku z toho, co máme k dispozici. K obrázku či předmětu má dítě 

za úkol vyprávět jakýkoliv příběh, který ho zrovna napadá. Autorce se v praxi 

osvědčil postup podle V. Oaklandcr (2003) - dítě má vymyslet a říct příběh, 

kde je jeden hlavní hrdina (někdy žádám děti, aby z příběhu plynulo n~jaké 

ponaučení). Dohodneme se, že bude příběh během vyprávění zaznamenáván 

(obvykle tužka-papír) a pak terapeut z příběhu vezme postavy a převypráví 

příběh s obměnami (případně dodá své ponaučení). Dítě nemá žádný čas na 

přípravu, příběh se odvíjí ad hoc. V tom je obdobný procesu Al, proto lze 

předpokládat, že obé prýští ze stejného zdroje - z nevědomí. Dětí bývají do 

příběhu velmi vtažené a v ten okamžik bývají velmi soustředěné (i ty 

nejneposlednější). Zdá se, že je to srovnatelná fascinace jako u dospělých při 

AI. Jediný rozdíl je v tom, že děti nemívají zavřené oči - naopak oční kontakt 

s terapeutem je mnohdy udržuje více u příběhu 1 • 

Při tvorbě příběhu pozorně poslouchám a zaznamenávám. Můžu se 

doptávat, ale z většiny to není nutné. V zájmu toho, abych dítě příliš 

neovlivnila zpravidla omezuji své vstupy na vyjádření zájmu o to, co dítě 

vypráví a bude vyprávět. 

Když je příběh dopovězen, buď vyprávím svou verzi příběhu nebo se 

vracíme k podstatným momentům příběhu. To podle toho, zda jsem zvolila 

techniku dvojího příběhu nebo pracujeme jen s příběhem dítěte. 

Někdy však není vůbec nutné se k příběhu vracet, protože si dítě 

v příběhu odžije to, co potřebovalo. Pak se projevuje klidněji a uvolněněji. Děti 

1 Pro některé děti je důležité vidět, že je dospělý poslouchá a jak na příběh reaguje. 
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často nejsou schopné plně verbalizovat, co se to změnilo, jen pociťují změnu či 

úlevu. Někdy se k tomu vrací v dalších sezeních. 

Na závěr, jak jsme již uvedli, lze zařadit nějakou hříčku. Zvláště menší 

děti nejsou schopné dlouho udržet pozornost a bývají již unavené. Ze strany 

malých klientů je to vítané zpestření (obvykle říkám, že jsme dlouho a dobře 

pracovali a že teď je čas na zasloužený odpočinek) a velmi rády mě učí své 

oblíbené hry. 

2.2.3.1 SPECIFIKA PRÁCE S DŘTSKÝM KLIENTEM 

Popsali jsme jak konzultace s dčtským klientem probíhá. Nyní se 

pojďme podívat, jaké aspekty AI používáme v práci s dětmi a naopak v čem 

má tato práce (oproti terapii s dospělými) svá specifika (viz. tab.3). 

Tabulka 3: Srovnání terapeutické práce s dospělým a dětským klientem 

Podobnosti Odlišnosti 

Nízká strukturovanost Způsob zadání 

Provázení a reagování na sdělení Regrese terapeuta 

dítěte 

Uzavřenost příběhu Neužívání interpretací 

Následné zpracovávání 

Jedním ze shodných aspektů je celkově nízká strukturovanost situace. 

Zadání je poměrně vágní, aby byla možná projekce nevědomých obsahů. 

Jestliže se dítě v terapii cítí bezpečně, tedy je plně akceptováno a oceňováno, 

může být otevřené a spontánní. Tím se otvírá prostor pro práci s tématy, která 

jsou pro dítě podstatná a zároveň důvěrná. Mnohdy vytanou překvapivá témata 

(někdy dokonce i pro dítě), o kterých pak můžeme hovořit. 

Stejně jako dospělého v Al, i dítě při vyprávění provázíme a 

reagujeme na jeho sdělení. Tím podporujeme proces vznikání a sdělování 

příběhu, ale zároveň tím dítě povzbuzujeme a ujišťujeme o našem zájmu. 

Zpětně tím posilujeme terapeutický vztah. Na vyprávění je třeba reagovat 

uměřeně avšak velmi autenticky, neboť děti jsou obzvláště citlivé a vnímají 

jemné diskrepance v chování dospělých (viz. kongruence v kap. 2.2). 
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Je nutné, aby příběh byl uzavřený, abychom ho skutečně mohli opustit. 

Může být ošetřen i dohodou, že doma dítě zkusí k vyprávění ještě nakreslit 

obrázek (který příště vezme s sebou) nebo že se k němu vrátíme příště. Děti 

toto obvykle berou jako slib a čekají jeho naplnění a jsou velmi zklamané, když 

terapeut zapomene. 

Příběh je třeba následně zpracovat. Není vhodné jej interpretovat. 

Příhodnější se jeví použití otázek. Necháváme si některé momenty vysvětlit. 

V některých případech lze vyjádřit náš dojem z vyprávění. Hledáme společně 

paralely k životu a životní situaci 1• Děti jsou blíž svým pocitům, takže poznají 

kde a jak se jich příběhy dotýkají, a je jen otázka, jestli nám to chtějí či mohou 

poodhalit. Pak je možné směřovat otázky nepřímo - můžeme se ptát co by 

poradili některým postavám v příběhu apod. Jsou však případy (obdobně jako u 

Al), kdy není nutné obsah příběhu zpracovávat (viz.kap.2 empirické části) Jsou 

to případy, kdy samotný příběh přinese nové poznání, nový vhled či prožitek 

(například korektivní zkušenost). 

Jiné bývá zadání projektivní techniky. To je prováděno nikoliv přes 

dohodnuté téma nebo motto, ale skrze obrázek, předmět či jen jako vyzvání 

k vyprávění příběhu s jedním hlavním hrdinou (případně ponaučením na 

konci). Někdy si děti hrdinu vymyslí, jindy použijí známého hrdinu (srv. 

Kasuistika 1 a 2). Hrdinou může být člověk, bájná bytost, ale často to bývá i 

zvíře. Zde ve velké míře závisí na terapeutovi, zda a pro jako metodu práce se 

v konkrétním případě rozhodne. Při výběru příhodné techniky je podstatný 

životní a terapeutický kontext dítěte, ale také vnitřní reflexe terapeuta. 

Obecně pro práci s dětmi je třeba jistá míra regrese terapeuta do 

odpovídajícího dětského věku, aby se mohl lépe naladit na potřeby a prožitky 

dítěte. Neznamená to však, že by se v tu chvíli terapeut stával dítětem. Pořád je 

tím, kdo proces vede a nepozbývá všech atributů dospělosti a všeho, co s tím 

souvisí. Jen jeho část regreduje tak, aby mohl být v lepším, těsnějším kontaktu 

s dítětem, lépe mohl odhadovat jeho aktuální potřeby. 

Z uvedeného vyplývá, že podobností je poměrně hodně. Tento přístup 

jak u dospělých, tak u dětí podporuje tvořivou složku osobnosti a poukazuje na 

možné rezervoáry energie pro překonání překážek a další vývoj. 

1 Tento způsob práce je podobný amplifikaci. 
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2.3 PRŮBĚH AKTIVNÍ IMAGINACE 

Pokud je vytvořené optimální prostředí pro opravdové setkání se sebou, 

může započít vnitřní dialog vědomí s nevědomím. 

Smyslem této kapitoly je přinést informace o faktickém průběhu Al. 

Záměrně vynecháme popis toho, co se děje na psychické úrovni imaginujícího 

(to bude předmětem následující kapitoly). Začneme shrnutím vstupních 

podmínek pro terapii s Al. 

AI se používá v rámci terapie individuální, střednědobé (6 - 40 

konzultací1
) či spíše dlouhodobé (nad 40 konzultací) a to zpravidla až po 

několika úvodních sezení s klientem. Oba, klient i terapeut, tím získávají více 

času a mohou se tak nořit do větších hlubin2
• Co to znamená konkrétně, si 

uvedeme v následujících bodech: 

1. Terapeut má dostatek času na to, aby zjistil, zda je AI pro 

konkrétního klienta vhodnou metodou3
• 

2. Již bývá navázán stabilnější terapeutický vztah4
• 

3. Je třeba klientovi poskytnout čas na to, aby si na metodu AI zvykl a 

naučil se s ní pracovat. 

4. Nezřídka se nejprve vyplavují obsahy osobního nevědomí, obsahy 

kolektivního nevědomí přicházejí na řadu později. Aby i ty mohly 

vystoupit je nutné počítat s delším časovým horizontem. 

5. Není snadné odhadnout, jaké obsahy během AI "vyplavou" a jak 

časově náročná bude cesta k jejich integraci. 

Vraťme se teď k popisu terapeutického sezení s Al. Pro přehlednost 

jsme zaznamenali celé terapeutické sezení s AI v tabulce 4. Do tabulky je 

zanesena přibližná délka trvání, a to jakým způsobem participují na AI obě 

zúčastněné strany - klient a terapeut. Průběh sezení s AI může mít mnoho 

variant, které se odvíjí především od časového rozvržení konzultace a 

předchozí dohodě mezi terapeutem a klientem (na zařazení AI se například 

1 Tato čísla vycházejí z pohledu analytické psychologie. V psychoterapii jsou známy směry, 
které své intervence omezují na menší počet sezení (například systemika, KBT, apod.). 
2 Vstupní podmínky jsou samozřejmě vytvořeny na základě oboustranné dohody. 
3 Ke zvážení jsou mj. osobnostní charakteristiky, důvod a cíl terapie. 
4 Dostatečně intimní, bezpečný, atd. 
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mohou domluvit sezení předem - pak je úvodní rozhovor kratší). Při běžné 

délce konzultace (50-60 minut) by postup uvedený v tabulce zabírá 2 sezení a 

je obvyklé, že AI odkryje tolik materiálu, že se k němu klient vrací ve více 

sezeních. 

Tabulka 4: Terapeutické sezení s AI 

U vodní Imaginace Ztvárnění Následný 
rozhovor obsahu rozhovor 

imaginace 
Přibližná 

délka 15-30 15-30 15-20 10-20 
trvání 
(minuty) 

Klient Navázání na Imaginuje, Ztvárnění Proces 
předchozí sděluje zkušenosti z AI integrace. 
konzultaci, terapeutovi, pomocí Společné 
zabývání se co "vidí" a co výtvarných, přemýšlení 
aktuálními se děje. pohybových, nad 
záležitostmi. hudebních či obsahem 
Společné literárních Al, uvádění 
hledání a _prostředků. obsahu do 

Terapeut nalezení tématu Poslouchá, Terapeut si kontextu 
pro provází, může výtvor s životním 
nadcházející vstupuje prohlédnout, příběhem 
Al. otázkami či ptát se, klienta. 

nabídkami. komentovat, 
apod. 

Rozhovor na počátku každého sezení, tzv. úvodní rozhovor, slouží ke 

zjištění aktuálního stavu a rozpoložení klienta. Zásadní je otázka: 

"S čím klient dnes přichází? " 

Klient může navázat na předchozí sezení, ale může přijít i s něčím zcela 

odlišným 1• Terapeut může rozhovor korigovat tím směrem, který vnímá jako 

podstatný2
• 

Pokud klient AI nezná, bude jí procházet poprvé, je úkolem terapeuta 

mu v úvodním rozhovoru objasnit co AI je, jakým způsobem probíhá a v čem 

může být prospěšné její použití. Také bývají uváděna některá omezení týkající 

1 Vlastně se i zde uplatňuje "teď a tady " známé spíše z gestalt terapie (Perls, Hefferline, 
Goodman, 2004). 
2 Může navázat na předchozí sezení, pokud má pocit, že je z něj možné ještě něco vytěžit nebo 
je třeba něco dokončit, uzavřít. 
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se obsahu AI- tedy to, že by v imaginaci neměly být známé osoby, známá 

místa a že by se klient i v imaginaci měl pohybovat jen tak, jak může v realitě 1• 

V závěru rozhovoru je dohodnuto téma či motiv nadcházející Al. 

Téma nebo motiv obvykle vyplyne z rozhovoru. Může jím být v podstatě 

cokoliv. Obtížný vztah, náročná životní situace, převládající životní pocit apod. 

Motivem může být úryvek snu, nebo opakovaně se vynořující obraz, útržek 

denního sněne. 

Na počátku imaginace bývá klient vyzván, aby zaujal pohodlnou pozici 

(může sedět i ležet) a zavřel oči. AI může předcházet kratičká relaxace, zvláště 

je-li klient v tenzi nebo prochází-li AI poprvé, nebo instrukce k uvolnění a 

"vypuštění" myšlenek. Pak má klient počkat na moment, až se mu před očima 

objeví jakýkoliv obraz Uakékoliv modality). Ten pak obvykle klient nahlas 

popisuje. Postupně se obraz začne rozvíjet v imaginativní příběh 3 . Klient má 

toto dění sledovat a nahlas popisovat. AI se děje, klient je, nebo by měl být, 

v tu chvíli spíše pozorovatelem než hybnou silou. 

Tím, že klient sděluje, co se před jeho vnitřním zrakem děje, nechává 

terapeuta nahlížet do velmi intimní oblasti své bytosti. Obvykle jsou totiž 

obrazy a příběhy jimi vyprávěné, plné emocí s hlubokým, nevědomým 

základem (Kastová, 1999). 

Terapeut vstupuje do procesu AI nejčastěji otázkami. Obecně se 

terapeut snaží vstupovat do AI tak, aby probíhající proces podpořil, zároveň 

však příliš neovlivnil4
• Míra, v jaké se vstupy dějí a jejich podoba, je mezi 

terapeuty značně variabilní. 

Otázkami se terapeut buď doptává na bližší, detailnější informace o 

obrazu (viz příklad č.l) nebo jimi může nabízet alternativu v obtížné situaci 

(příklad č. 2). Otázky by měly být otevřené, spíše ve formě nabídek, aby si 

klient opravdu mohl vybrat. 

Příklad č.l: Je tam ještě něco kolem? Můžete se na ten předmět podívat 

z blízka? 

1 Podmínka reálného pohybu není zcela striktní. 
2 AI cíleně nevyužívá soubor po sobě jdoucích motivů, tak jak to činí například katatymně 
imaginativní psychoterapie (Leuner, 1997). 
3 Dění v AI v této práci označujeme souhrnně jako příběh, bez ohledu na přítomnost epické 
složky. 
4 Terapeut by klientovi neměl žádný obraz podsouvat. 
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Příklad č.2: Může Vám v tom někdo pomoci? Můžete z toho místa pryč? 

Terapeut obvykle doslovně zapisuje veškerá sdělení klienta. Vzniká 

tak celistvý a detailní záznam, ke kterému se mohou terapeut s klientem 

I v v tl spo ecne vrace . 

Imaginace by měla mít svůj jasně vymezený začátek a konec. O 

časové vymezení se stará především terapeut. Začátek vyplývá z uzavření 

úvodního rozhovoru, na jehož závěru je domluveno téma či motiv pro AI. 

Ukončení je možné udělat ve chvíli, kdy se uzavírá (pro tentokrát) příběh, kdy 

klient se dostává do určitého "klidového bodu". Příběh v tu danou chvíli 

vytváří relativně uzavřený celek, byť je možné, že se v následující AI do stejné 

situace klient cíleně vrátí. Terapeut může na závěr položit otázky typu: 

Můžeme v tomto okamžiku imaginaci ukončit? 

Je třeba ještě něco udělat, abychom mohli pro tentokrát imaginaci 

ukončit? 

Po ukončení imaginace klient otvírá oči a buď může to, co se dělo 

v imaginaci ztvárnit neverbálními prostředky nebo rovnou probíhá následný 

rozhovor. To záleží na tom, které prostředky má terapeut k dispozici a jaké je 

časové rozvržení. 

Pro ztvárnění jsou vhodné výtvarné techniky -k dispozici mohou být 

vodové barvy, tempery, tužky, křídy, ale také hlína apod. Další možností je 

pohybové či hudební ztvárnění. Na základě AI také může vzniknout nějaké 

literární dílo (povídka, báseň apod.). Zejména neverbální ztvárnění poskytuje 

jedinečný prostor pro vyplavení a prvotní uchopení prožitku a zvědomeného 

materiálu. 

Ztvárnění takového prožitku je přirozené. Mnozí klienti cítí sami od 

sebe potřebu prožitek Al některým z výše uvedených prostředků uchopit. 

Pokud k tomu nemají prostor během terapeutického sezení, mohou se 

zvoleným prostředkem vyjádřit doma i kdekoliv jinde. Vždy je obohacující 

tyto výtvory vnést zpět do terapie. 

1 Dá se přirovnat k záznamu snů. 
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Terapeutické sezení uzavírá následný rozhovor, ve kterém se klient 

s terapeutem zamýšlí nad proběhlou imaginací, sdělují si prožitky a dojmy, 

snaží se porozumět sdělení a smyslu imaginace. Společně hledají spojitosti 

mezi jejím obsahem a reálným životem (viz kap. 2.5). Cílem je integrovat 

imaginativní příběh a s ním spojené prožitky do vědomí. 

Pokud rozhovoru předcházelo i ztvárnění prožitku z AI, je i to 

předmětem následného rozhovoru. Po následném rozhovoru by měl být 

prožitek a příběh alespoň z části propracován a uzavřen. Klient by měl i po 

velmi silném zážitku odcházet stabilizován. Také by mělo být jasné, kdy se 

uskuteční další terapeutické sezení1
• 

2.4 PROCES A OBSAH AKTIVNÍ IMAGINACE 

Zatím jsme hovořili pouze o formálním průběhu AI. Nyní nás čeká 

prozkoumání oblasti psychiky a toho, co se v ní během AI děje. 

Pro popis použijeme terminologie analytické psychologie, z níž námi 

popisovaná metoda vychází. Pro lepší porozumění nejprve jednotlivé 

psychické jevy vymezíme2 a následně uvedeme jak vstupují do procesu AI. 

V závěru kapitoly veškeré poznatky shrneme tak, aby nám vznikl 

ucelený obraz o psychickém dění při AI. 

2.4.1 ZÁKLADNÍ PSYCHICKÉ PRINCIPY 

Jung pojímá celý psychický systém jako velmi dynamický celek, který 

je v neustálém energetickém pohybu (Jung, 1993, Jung, in Jacobi, 1992). 

Psychickou energii označuje libido3
• Účastní se veškeré činnosti psychického 

systému a navzájem je spojuje. Může být přítomna v aktuálním procesu jako 

jistá síla či pohyb (potřeby, přání, vůle, afekt, apod.) nebo může být ve formě 

dispozice, potenciálu jako stav, připravenost nebo kondice (možnosti, 

zaměření) (Jacobi, 1992, s.27). 

1 Pro takto intenzivní práci je vhodný interval setkávání I-krát týdně (Jirsáková, 200 I). 
2 Přesto tato kapitola není koncipována jako úvod do analytické psychologie, proto se postupně 
zaměříme jen na pojmy podstatné pro naši práci. 
3 Na rozdíl od Freudova pojetí, není tato energie výlučně sexuální. 
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Množství psychické energie je neměnné, mění se jen její rozdělení mezi 

psychické fenomény. Přelévá se z jedné části systému do druhého v důsledku 

přirozeného spádu nebo záměrně, volním řízením. Pak dochází k proměně ve 

způsobu jejího projevu i účinku. Na "energetické cestě" se však mohou 

vyskytnout překážky (komplexy a symptomy), které znemožňují její volný 

průchod. Když odsuneme z vědomí do nevědomí potřebu, na kterou je vázáno 

značné množství energie, i ta pak přechází do nevědomí. Vědomí se energie 

nedostává a nevědomí jí získalo. Může dojít k oživení obdobných vytěsněných 

obsahů, komplexů či archetypů, které začínají žít svým vlastním životem a 

pronikají do vědomí. To jsou však již procesy, které jsou v této podobě 

jedincem naprosto neregulovatelné. Mohou tak vznikat poruchy psychického i 

psychosomatického charakteru různé závažnosti. 

Neznamená to však, že by cílem měla být naprostá rovnováha -

rovnoměrné rozdělení energie po celém systému. Podle zákona entropie by to 

vedlo k zastavení, ustrnutí systému jako celku (Jacobi, 1992). 

Mimo výše zmiňované principy j~ podle analytické psychologie 

uplatňován v psychickém systému také princip enantiodromie - čili že vše 

přechází ve svůj opak. Vnímání opačného pólu nás nutí přehodnocovat a 

relativizovat. Tím se přirozeně stírají ostré hrany extrému, ke kterému bychom 

mohli dojít. Protikladné se vzájemně reguluje. Tento princip lze uplatnit i pro 

vědomí a nevědomí (viz níže). 

2.4.2 VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ 

Základními pojmy, se kterými jsme se již i v této práci setkali, jsou 

vědomí a nevědomí. Záměrně je uvádíme společně, neboť jsou spolu velmi 

provázány a na jejich kontrastu se snáze vymezuje, co skutečně znamenají. 

Vědomí - něco si uvědomujeme, jsme si něčeho vědomi ... to znamená, 

že o něčem víme, vedeme to v patrnosti. Vědomé je to, co je nám volně 

přístupné, nemusíme tomu zrovna věnovat pozornost, ale pokud chceme, 

můžeme si to vybavit, uvědomit. 

Lze si tedy vědomí představit jako "proud, v němž se neustále střídají 

určité psychické obsahy" (Nakonečný, 1997, s. 379). Lze také říct, že střídavě 
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do vědomí vstupují vnímané podněty u jiné obsahy, které jsme získali svou 

zkušeností, svou životní cestou. Mohou to být znalosti, vědomosti, také naše 

vzpomínky a získant! uowunosti 1• Mohou se však vázat i k budoucnosti2• 

Ve vědomi může být v jednu chvíli jen omezené množství obsahů 

(rozsah vědomí je omezený) - tuto skutečnost charakterizuje pojem úžina 

vědomí. To, kolik obsahů a podnětů si můžeme uvědomovat, tedy to, jak je 

úžina vědomí pro podněty "průchodná", se během dne proměňuje v závislosti 

na kolísání pozomosti3
• 

Můžeme říct, že včdomí je selektivní. V určitém smyslu jsme pak 

schopni pouze omezeného, jednostranného pohledu 11a skutečnost. Nevědomí 

pak díky své bezbřehosti může daný pohled obohatit o jiné informace a 

perspektivy (Kastová, 2000). 

Věuomí lzt: charaktt:rizovat v užším smyslu v protikladu 

s bezvědomím. Pak se vědomí kryje s pojmem bdělé prožívání (Nakonečný, 

1997, Boháčková, 2000). V širším smyslu je kontrastní entitou nevědomí. 

V obou případech neJeží uvedené fenomény zcela odděleně, spíš vytváří krajní 

meze kontinua vědomí - bezvědomí, vědomí- nevědomí. 

První uvedené bychom charakterizovali pomocí stupňů vědomí (viz 

tabulka 5) Stav našeho vědomí je během dne proměnlivý. To se samozřejmě 

může projevovat i v Al, kdy například při únavě mohou být obrazy méně 

plastické a živé, nemluvě o možném usínání4• 

Se stupni vigilance se dotýkáme změn vědomí. Některé změny jsou 

nepatmé a my si je uvědomujeme například díky horší či lepší schopnosti se 

v danou chvíli soustředit. Jiné jsou výraznější - jako například sny, 

hypnagogický a hypnopompický stav, hypnóza apod. O těch pak hovoříme 

jako o "změněných stavech vědomí" (Nakonečný, 1997, s. 381). Patří sem i 

stavy související s tzv. rozšířeným vědomím, jimiž jsou meditace, mystické 

zážitky či extatické stavy. AI nevyhledává práci ani se stavy změněného 

vědomí, ani s rozšířeným vědomím. Vzhledem k výrazné koncentraci je ale 

1 Zde se vlastně již dotýkáme dalšího psychického fenoménu paměti, o kterém ale blíže 
pojednávat nebudeme. 
2 Plány, předjímání důsledků našeho chování apod. 
3 Úžinu vědomí ovlivňují i ostatní psychické procesy a stavy, například emoce a motivace. 
4 To však může být i projevem odporu. 
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možné, že se takové stavy v mírnější formě objeví (Seifert, Seifert, Schmidt, 

2004). 

Tabulka 5: Stupnč včdomí (vigilancc) 

Stupeň Chat·aktet·istika 
I. Vnímán je pouze významný podnět. Slabé uvědomování vnějšího 

světa, pozornost je difusní. Příznačné pro jednání v afektu a ve 
stavech nadměrné aktivace. 

II. "Bdělé vědomí". Selektivní vnímání, intenzita pozuruusli je 
optimální. Možná dlouhodobější koncentrace .. 

III. Rozptýlená, těkl.\jid pozomost. Produkce volných asociací. Nižší 
úroveň uvědomování si okolí. 

IV. Uvědomováni si oko li je malé, zamčřcnost na vnitřní myšlenkové, 
imaginativní procesy. Stav denního snění. 

v. Téměř úplná ztráta vědomí vnějšího světa. Stav spánku (REM fáze) 
se sny. 

VI. Uplná ztráta vědomí vnějšího světa. Stav hlubokého spánku (non-
REM fáze). 

VII. Uplná ztráta vědomí okolního světa. Chybí motorické reakce na 
vnější podněty nebo jsou velmi slabé. Stav kómatu. 

S druhým uvedeným kontinuem (vědomí- nevědomí) je to poněkud 

obtížnější. Můžeme totiž hovořit o tom, že mezi vědomím a nevědomím jsou 

hranice více podobné postupnému přecházení barev na barevné škále než ostré 

dělící čáře (Boháčková, 2000). Tyto hranice je možné posouvat a v ideálním 

případě by měly být oboustranně propustné (obr.3). 

Obr.3: Posouváni a propustnost hranic vědomi a nevědomi 
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Vědomí je selektivní, během jednoho okamžiku může obsahovat 

omezený počet jednotek, informací. Je také jcdnostrannč zaměřené. Oproti 

tomu je nevědomí bezbřehé, obsahuje neomezené množství informací. Pokud 

jsou hranice mezi včdomím a ncvčdomím přimčřeně propustné 1, proudí 

informace nejen směrem z vědomí do nevědomí, ale i opačným směrem. To 

nám umožňuje svůj náhled na realitu neustále doplňovat. V tomto smyslu se 

nevědomí k vědomí chová kompenzačně2 a komplementárně. To nám 

otvírá cestu k překročení, transcendování našeho dosavadního stanoviska či 

chování, umožňuje osobnostní růst. Jung (1997) tuto skutečnost nazývá 

transcendentní funkce. 

Nicméně určité oddělení vědomí od nevědomí je podstatné pro 

zachování integrity osohnosti. Vědomí totiž znamená uvědomění si světa i sebe 

sama jako individuality. Orientujeme se v sobě i ve světě a dokážeme zařadit a 

interpretovat své prožitky. Odlišujeme je nejen od prožitků ostatních, ale 

určíme i jejich původ- zda patří do světa snění a snů nebo do reality (Zvolský, 

1994). Ve chvíli, kdy bychom byli zaplaveni nevědomými obsahy, tyto 

schopnosti ztrácíme, skutečnost, imaginace i sen spolu splývají. 

To může být znakem určité psychické poruchy nebo zjiného pohledu 

také tzv. "psychospirituální krize" (Grofová,l998). Vzhledem k tomu, že 

AI pracuje s nevědomými obsahy, je třeba zvážit, zda nemůže nastat situace, 

kdy jimi bude klient nekontrolovaně zaplaven (viz kap. 2.4.6). 

Pro úplnost ještě uvedeme, že mimo vědomí a nevědomí bývá 

zmiňované ještě tzv. předvědomí (Drapela, 1997, Mikšík, 1999). To lze 

vnímat jako rezervoár těch obsahů, které aktuálně sice nejsou přítomny ve 

vědomí, ale mohou tam bez větší námahy vstoupie. 

Nevědomí je naproti tomu místem naší psychiky, kam je náš vstup 

omezený. Některé zde uložené obsahy se nám mohou určitým způsobem a 

1 Hranice fungují jako zábrana před masivním vyplavením nevědomých obsahů, které by 
vědomí zcela zahltily a naprosto by narušily integritu. 
2 Dokonce se hovoří o kompenzační funkci nevědomí. (Běťák, 2006) 
3 V souladu s analytickou terminologií nebudeme pojem "předvědomí" používat. 
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v jisté životní etapě "zjevovat", jiné však zítstávají ve skrytu a mohou se 

vybavit třeba jindy, v jiné životní situaci nebo také zůstanou ve skrytu navždy1
• 

Vědomé obsahy jsou, jak jsme uvedli, na dosah, můžeme si je volně 

uvědomit, vybavit a operovat s nimi. Pro nevědomé obsahy to ovšem neplatí už 

proto, že o jejich existenci často nemáme ani ponětí. Nevědomé obsahy 

vystupují autonomně, tedy mimo naše vědomé snažení a chtění. Dokonce nám 

někdy může připadat, že působí proti našim vědomým snahám. Mohou nám 

připadat nepochopitelné. Je to způsobeno i faktem, že nevědomí, na rozdíl od 

vědomí, nectí logiku, ale řídí se principem analogie. 

Ale kde se berou v naší psychice obsahy, o kterých nic nevíme? Cožpak 

nejsme pány ve svém "domě"? 

Poté co psychologie odstoupila od pojmu duše, stala se vědou o vědomí 

(Hoskovec, 1992). O nevědomí se příliš nehovořilo. Změnu přinesla až 

psychoanalýza svým systematickým zájmem o tuto oblast psychiky. Nevědomí 

je část psychiky sestávající se z odsunutých a vytěsněných obsahů získaných v 

průběhu našeho života (Drapela, 1997). Jung (1998) šel ve svých úvahách dál. 

Podle něj není nevědomí jen "skladištěm" zasunutých individuálních obsahů, 

ale je zde i část pramenící ze zkušeností lidstva jako celku. Rozlišuje mezi 

nevědomím osobním a kolektivním (obr.4). 

1 Velmi zjednodušeně si můžeme představit, že vědomí jsou věci, které aktuálně držíme 
v ruce. Předvědomí je komora, kam si odkládáme věci, které během života získáme. Máme o 
nich přehled a kdykoliv si pro ně můžeme "sáhnout". Naproti tomu nevědomí by mohla být též 
komora (patrně mnohem, mnohem větší), ovšem bez světla, kam jsme odložili "harampádí" 
nejen my, ale i generace před námi. Nikdy si nemůžeme posvítit na celou místnost, ale jen na 
část- jako bychom ke svícení používali baterku nebo svíčku. 
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Obr.4: Osobní a kolektivní nevědomi 

Osobní nevědomí sestává ze subjektivních prožitků a zkušeností 

získaných během života, které byly z nějakého důvodu odsunuty do nevědomí. 

Lze předpokládat, že jsou v osobním nevědomí zaznamenány nejen zkušenosti 

s výrazným emočním nábojem, ale i ty, které byly jednoduše zapomenuty a 

mohou být kdykoliv vybaveny1
• V terapii a při AI se však častěji setkáváme se 

zkušenostmi, na něž jsou vázány silné emoce. 

Mohou to být události, které z nějakého důvodu nedokážeme přijmout. 

Často to bývají nějaká zranění, něco co se neslučuje s naším sebeobrazem, 

obrazem světa, našich blízkých apod. Patří sem vysoce traumatické zážitky, 

stejně jako mnohokrát opakovaná drobná příkoře (Kastová, 2000). Odsunuty 

bývají ty zkušenosti, se kterými si naše psychika v tu chvíli neví rady, které 

mohou být desintegrující (viz kap. 2.4.6.1 ). 

Kolektivní nevědomí je společné všem jedincům lidského rodu. Jsou 

v něm nashromážděny veškeré poznatky, zkušenosti lidstva a živého tvorstva 

vůbec. Jeho obsahy jsou lidstvu univerzální, znamenají a zaznamenávají 

zkušenosti významné v globálním měřítku. Tak jak se tělo vyvíjelo během 

evoluce, tak se měnila i psychika3
. 

1 Ve Freudově koncepci by tento materiál byl řazen do předvědomí. 
2 V osobním nevědomí ale mohou být ukryty i příjemné zážitky, které jsme z nějakého důvodu 
"zapomněli". 
3 Tak jako máme něco společného s homo habilis na úrovni tělesné, jsme mu v něčem podobni 
i na úrovni psychické. 
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Kolektivní nevědomí tvoří určitý prazáklad naší psychiky. Jsou zde 

uloženy jisté vrozené vzorce chování a způsoby reagování na typické objekty 

(voda, domov, les, jeskyně), osoby (otec, matka, dítě, moudrý stařec), 

danosti a životní události (zrození, úmrtí, osudová ki-;ižovatka). Základem 

a tedy podstatnými činitelem jsou archetypy. Ty ovlivňují reakci na zmíněné 

podněty (více viz níže). 

Podle Junga (1998) .Jsou v kolektivním nevědomí obsaženy jak 

negativní, tak pozitivní kvality - dobro i zlo. Veškeré protiklady zde existqjí 

v jednotě. Neslučitelnost protikladů je prožívána až ve chvíli, kdy krystalizuje 

z kolektivní psyché, psyché osobní (Jung, 1998). 

Než postoupíme dál, shrňme si informace o nevědomí kolektivním a 

osobním. V tabulce 6 jsme se pokusili utřídit základní informace a rozdíly mezi 

nimi. 

Tabulka 6: Srovnání osobního a kolektivního nevědomí 

Osobní nevědomí Kolektivní nevědomí 
Původ obsahů získané během ontogeneze získané fylogenezí, 

antropogenezí 
Charakteristika zapomenuté obsahy, univerzálně významné události 

emočně nabité zkušenosti, a vztahy lidského života 
traumata, nedořešené 
konflikty 

Základní entita ~m__Qtom, kom_Qlex archetyp 
Projev v situacích podobných v situacích a vztazích pro 

(analogických) těm, v lidstvo typických (např. porod, 
nichž se kom_Qlex utvářel úmrtí,_partnerství) 

Projev fantazijní obrazy, osobní fantazijní obrazy ve formě 
v obrazech symboly kolektivních symbolů 

V nevědomí jsou nashromážděny zkušenosti s vnějším světem jako 

takovým, v jeho různorodosti. Právě podle původu těchto zkušeností - zda 

pramení z osobní, životní zkušenosti jedince nebo ze zkušenosti historické - lze 

hovořit buď o obsazích osobního či kolektivního nevědomí. 

Získávání individuálních životních zkušeností jedince Je vysoce 

subjektivní proces, který podstatně determinují vlastnosti daného jedince, proto 

jsou také konkrétní obsahy osobního nevědomí interindividuálně velmi odlišné. 

Navíc do nových životních situací se určitým způsobem promítají předešlé 

zkušenosti, vědomé i nevědomé, a tak současnou situaci ovlivňují. 
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Obsahy osobního nevědomí jedinec získává v průběhu svého života, 

takže je to neustávající proces, trvající po celý život. S obsahy kolektivního 

nevědomí se jedinec v podstatě rodí jako s určitou "genetickou výbavou". 

První polovina života patří z většiny osobnímu nevědomí -jeho vytváření a 

také zpracovávání. Zato ve druhé části bývá člověk ve větší míře konfrontován 

s obsahy kolektivního nevědomí (Kastová, 2000) (viz kap. 2.4.5). Tento postup 

se objevuje též v terapii i v AL Nejprve si klient "čistí" své osobní nevědomí a 

až posléze nevědomí kolektivní, byť v AI mohou být (a často bývají) obě 

složky- osobní i kolektivní nevědomí mohou být zastoupeny a je jen otázka na 

co z toho se v terapii zaměříme. Tento prťtběh však nenf zákonitý - včdomá 

konfrontace s kok:ktivnírn ncvčdornírn také vůbec nemusí nastat'. 

Ještě zde zilstává otázka, jakým způsobem mohou nevědomé obsahy 

vystupovat a jak je možné je poznat, neboť jsou nenázomé povahy a nelze je 

zachytit smysly. Můžeme je třeba i nejasně pociťovat. Mohou se projevovat ve 

snech, denním snění, fantaziích, uměleckých dílech i jiných artefaktech. 

Není snadné je vystihnout slovy, lépe to jde skrze představy, obrazy. 

Přesto prostupují téměř vše, co děláme (Kastová, 2000). Velmi často 

spolupůsobí na naše každodenní interakce, modifikují naše chování, aniž 

bychom je přesně identifikovali. Mnohdy pouze reflektujeme, že se například 

naše reakce v něčem vymykají našemu očekávání a my sami nerozumíme, proč 

tomu tak je. Čím víc se snažíme nevědomé impulsy odstranit z našeho života, 

tím nabírají na intenzitě a tím méně se nám jejich vstupy daří korigovat. Jak se 

takový materiál objevuje v AI? 

AI je vědomé rozhodnutí vejít v dialog s nevědomím, čili prostor AI je 

již primárně určen k otevření se nevědomému materiálu prostřednictvím 

obrazů. AI podporuje propustnost toku informací směrem z nevědomí do 

vědomí (viz. Obr. 1 v kap. 2). Všechny výjevy, celý příběh zobrazuje 

nevědomou složku psyché, emoční ladění AI odhaluje nejen naše prožívání 

tématu (motivu), ale náš vztah a postoj k němu. V rámci AI a následného 

rozhovoru se tak objevují a pojmenovávají skutečnosti v novém světle. Někdy 

vystoupí obsahy, které již byly známé, ale v nových souvislostech, jindy jsou 

1 Například tehdy, je-li klientovo osobní nevědomí výrazně zatížené dřívějšími traumatickými 
zážitky. 
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to obsahy, o kterých jsme předtím vůbec nevěděli a neuvažovali (viz. kap. 

2.5). 

Ani oblast osobního nevědomí se nám nemůže podařit plně zmapovat a 

zvědomit. Natož kolektivní nevědomí, které je krajem mnohem rozlehlejším a 

není možné ani cíleným bádáním celým tím krajem projít a zcela jej zvědomit. 

2.4.3 KOMPLEXY 

První, s čím se člověk setkává při práci s nevědomím, jsou jeho vlastní 

zasunuté prožitky a zkušenosti, které byly v nějakém ohledu problematické a 

nebylo možné je zcela přijmout. Ačkoliv se na ně zapomnělo, zůstaly 

uchovány v osobním nevědomí jako tzv. symptomy nebo komplexy. 

Dozvídáme se o nich zprostředkovaně. Projevují se v chování a prožívání, též 

ve fantaziích a snech. 

Psychickou činnost lze také popsat jako proudění energie (viz. kap. 

2.4.1). Pokud objevíme nějaké přehrazení či překážku na její cestě 

znemožňující její tok, hovoříme o symptomu. Je to jakési varování, že ne 

všechno je v pořádku a že je třeba něco změnit. Symptom se proJeVUJe na 

rovině psychické a nezřídka i tělesné (Jacobi, 1992). 

Komplex je již odštěpená část osobnosti oddělená od vědomí, jejíž 

fungování je autonomní - na vůli nezávislé (působí jako dílčí psyché)1
• 

Komplex tvoří prožitky podobných kvalit navázané na komplexové jádro, 

obvykle tvořené archetypem (obr.5) (Jacobi, 1992). 

Sám pojem "komplex" naznačuje, že jde o větší počet nevědomých 

obsahů (původně prožitků), "které jsou spojeny stejnou emocí a nějakým 

společným významovým jádrem (archetypem, viz kap. 2.4.4), a které se do 

určité míry mohou vzájemně zastupovat" (Kastová, 2000, s.44). Zde se protíná 

nevědomí kolektivní a osobní. 

1 "Kde začíná území komplexu, tam končí svobodajá." (Široký, 1990, s.28) 
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e-Archetyp,®- obsahy osobního nevědomi 
Obr.5: Komplex 

Prožitky tvořící komplex jsou většinou vázány na situace konfrontace 

jedince s požadavky okolního světa, jimž jedinec nebyl s to dostát. Vnitřně jsou 

tyto situace prožívány jako neuspokojivé a neuzavřené. Proto jsou obvykle 

odsouvány do nevědomí, aby nenarušily psychickou stabilitu a integritu. 

Stávají se "slabým článkem", tedy místem náchylným ke krizi. Mohou být 

považovány za brzdu dalšího vývoje, ale zároveň jsou též zárodkem nových 

možností (Kastová, 2000). S vývojem jedince se objevují nové a nové 

komplexy1
• 

Čím víc životních zkušeností zapadá do komplexu, tím širší oblasti 

života se komplex dotýká a tím má také větší prostor se projevit. Váže na sebe 

ohromné množství energie, získává dominantnější postavení a může získávat 

vládu nad celou bytostí. Pak jedinec "ztrácí" svůj jáský komplex, svou identitu 

a žije identitu komplexovou (Jung, 2000). To je poněkud extrémní situace, 

zvláště pokud trvá delší dobu. 

Obvykle však nejednáme výhradně v intencích jednoho komplexu, 

neustále můžeme zakoušet svou vlastní identitu. Komplex se projevuje jen 

v situacích, které na úrovni emotivní či významové osloví nevědomé obsahy, 

1 Mohou se vynořovat jako aktuální, aktualizovaná životní témata či problémy, se kterými je 
jedinec konfrontován. 
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ty se pak aktivují - konstelují. tzv. spouštěčem může hýt vnitřní i vn~jší 

podnět. Obecně platí, že čím víc je komplex emočně nabitý, tím je silnější. 

Pro znázornění komplexové reakce je možné použít i známého 

neobehavioristického schématu (obr.6). Kdy zásadní intervenující proměnnou 

je právě komplex. 

Obr. 6: Vliv komplexu na reakci 

Při konstelaci komplexu, jsou naše reakce neadekvátní, přemrštěné a 

stereotypní 1. 

I vlastní interpretace událostí je zkreslená v souladu a ve smyslu 

komplexu, který se tímto ještě více posiluje (Kastová, 2000, Široký, 1990). To, 

do jaké míry a v jakých detailech si tyto skutečnosti uvědomujeme, závisí na 

emočním náboji Geho intenzitě) komplexu, ale i na vytříbenosti a hloubce 

vlastní introspekce (ačkoliv ta nastupuje většinou až po odeznění samotné 

reakce). Můžeme reflektovat, že naše chování bylo nepřiměřené a "zvláštní" 

("Co to do mě vjelo?"). Dokonce si můžeme proběhlou situaci spojit s některou 

dřívější zkušeností, která se současné v něčem podobá. Ale zřejmě nás sami od 

sebe nenapadne pátrat po archetypálních kořenech události. 

Jednání pod vlivem komplexu znamená snížení variability našich 

reakcí, nejsme pány situace - vlastně jen reagujeme bez možnosti výběru. 

Zvyšuje se úzkost, mohou "přicházet na pomoc" obranné mechanismy (více 

v kapitole 2.4.6.1), jimiž je komplex v danou chvíli zvladatelný, nikoliv však 

zpracovatelný. 

Obranné mechanismy nám mnohdy pomohou akutní situaci zvládnout. 

Komplex však zůstává nezměněný, to znamená, že v obdobné kompletové 

situaci, budeme jednat obdobně. Pro zvládnutí komplexu je třeba ho zpracovat 

-v první řadě je třeba ho zvědomit, dovolit si potkat se s ním. 

V běžném životě, v každodenních interakcích se obtížně otvírá 

nevědomému materiálu, jde o mnoho - o vztah, o naše postavení ve 

1 Což je však v kontextu s afektivně nabitým komplexem naprosto srozumitelné- vždyť 
reagujeme ne na jedinou, stávající situaci, ale na více obdobných. 
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společnosti, ale zejména o sebepojetí. Zde prokazuje AI nedocenitelnou službu, 

byť byla primárně určena k odkrývání kolektivního nevědomí. Otvírá bezpečný 

prostor pro otevření se komplexúm, které jinak mohou působit hrozivě a 

nebezpečně. Zároveň je tento materiál sdílen s někým dalším (s terapeutem), 

který svými reakcemi dává najevo, že to co se děje, přijímá. Navíc tím klienta 

provází a on nemusí mít strach, že by se v nevědomí ztratil. 

Pakliže jsme si (do jisté míry) vědomi struktury svých komplexů, 

můžeme komplexovou reakci očekávat, což je samo o sobě úlevné (Kastová, 

2000). 

Mezi komplexy patří komplex velmi specifický - jáský komplex. 

Ostatní komplexy se konstelují v souvislosti s ním. Mohou se dokonce 

s jáským komplexem sdružovat, a tak se stávat vědomými. 

Jáský komplex tvoří centrum psyché, je nejvyšší psychickou instancí. 

Lze ho charakterizovat jako soubor našich představ o vlastním já v těsné 

provázanosti s pocity vlastního těla, které v podstatě tvoří jeho základ. Úzce 

souvisí s vlastní osobou a pocitem vlastní hodnoty. Proto představy týkající se 

vlastní osoby patří k těm nejstabilnějším. 

Hovořili jsme o komplexech jako o primárně nevědomých fenoménech, 

u jáského komplexu to tak úplně neplatí. Určitá část je sice nevědomá, ale 

celkem velká část je vědomá. Dokonce je jáskému komplexu věnováno mnoho 

pozornosti 1 a je mu připisována velká důležitost. 

Když hovoříme o tom, že se jáský komplex těší velké pozornosti, 

znamená to, že je pečlivě reflektován jáskými funkcemi. Přičemž ostatní 

komplexy jsou jáskými funkcemi reflektovány až ve chvíli, kdy jsou spojeny 

s jáským komplexem, tedy jsou již do jisté míry vědomé (Jacobi, 1992). 

Jáské funkce zajišťují to, že jáský komplex můžeme vnímat, mít náhled. 

Vytváříme si vědomí sami o sobě. Skrze jáské funkce systemizujeme svět 

vědomí, díky tomu se dokážeme orientovat, umíme odlišit já a ne-já, přijímáme 

reakce lidí kolem nás a přiměřeně k tomu reagujeme. Mezi jáské funkce řadíme 

"percepci, vnímání, schopnost rozpomínat se, myšlení, tvoření pojmů, orientaci 

v čase a prostoru, ve vlastní osobě, pozornost, motoriku a obranné 

mechanismy" (Kastová, 2000, s.75). 

1 Zatímco jiné komplexy bychom někdy "raději neviděli". 
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Konstelování jiného, afektivně silně nabitého komplexu působí na jáský 

komplex rušivě, též jsou narušeny jáské funkce (naše vnímaní dané situace je 

pak zkreslené). Nicméně, mimo tyto situace je jáský komplex ve zdravé 

psychice koherentní (pokud tomu tak není, pak i jáské funkce jsou 

fragmentované a narušené). Ač je vidění a chápání světa vždy spoluurčováno 

komplexy, jsme schopni tento vnímat v podstatě "reálně" a pokud je jáský 

komplex pružně spojen s já a s Bytostným Já, pak je pro náš svět podobný 

světu ostatních lidí a je nám srozumitelný. 

Komplexy nemusí pramenit výlučně z negativních, či spíše nelibých 

prožitků. Existují i komplexy spojené příjemnými, pozitivními emocemi. Ty 

pak působí povzbudivě. Je v nich množství energie, která z nich může "prýštit" 

a přinášet tak pocit posílení a oživení. Kastová (2000) uvádí, že se tak děje 

například i ve stavu zamilovanosti, kdy jsou prožitky silné právě díky spojení 

předchozích podobných zážitků. Chování zamilovaného opravdu svými znaky 

připomíná chování pod vlivem komplexu (v jehož jádru je obvykle archetyp 

anima či animy). 

Komplexy samy o sobě nemají žádnou konkrétní vizuální podobu, ale 

mohou být vyjádřeny právě prostřednictvím symbolu či obrazu. Takto 

ztvárněné neztrácí nic ze svého emočního náboje. Tak v AI komplex nabývá 

určité podoby a současně je i prožíván. Díky AI mohou být odhaleny další 

souvislosti a jeho hlubší smysl, popř. archetypální jádro. 

V komplexu je uvězněno velké množství energie, proto navázání 

kontaktu s daným komplexem a jeho propracování zákonitě vede k uvolnění 

této energie a oživení celé osobnosti jedince. 

2.4.4 ARCHETYPY 

Lidé prošli dlouhou historickou cestou a nezůstali nepoznamenáni. 

Během života se potkávali s radostmi i smutky. Každý krok znamenal nějakou 

novou zkušenost s přírodními zákonitostmi či s pravidly lidského společenství. 

Tak jak se v průběhu evoluce měnilo naše tělo, procházela také proměnami 
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naše psychika 1 
- zaznamenávala všechno získané poznání, pochopení a výklad 

světa (Boháčková, 2000). Tak vznikala ta část naší psychiky, která je nám 

společná - vznikalo kolektivní nevědomí. To obsahuje jakési pravzory, 

předobrazy- archetypy (Jung, 1993, Široký, 1990). 

Zvířata přicházejí na svčt s jistou vrozenou výbavou - instinktem. 

Díky němu mohou reagovat účelně a pohotově (aniž by uvažovala) na 

specifický podnčl "spuuštěč" (Fraňková, Bičík, 1999, s.l15). Podobně lidem 

slouží archetypy. Zatímco u zvířat jsou instinkty konkrétní vzorce chování 

uplatňované v konkrétní situaci, archetypy sice intervenují do chování, ale ne 

neměnnými vzorci chování. Objevují se spíše jako dispozice "k určitému typu 

uspořádání (motivů, představ a obrazů), které vzejde z konkrétního duševního 

života a zkušeností" (Široký, 1990, s. 32). 

Někdy jsou archetypy připodobňovány Platónovým idejím. Ideje, 

obdobně jako archetypy, jsou též předobrazem, plným originálem, který je 

v celosti člověkem nepoznatelný. Na rozdíl od idejí je však archetypům vlastní 

tendence k aktualizaci (a tedy částečnému zvědomení) během života jedince 

(Boháčková, 2000). 

Mluvili jsme o archetypech jako o jádrech komplexů, ale archetypy 

jako takové nemají nic společného s našimi osobními zkušenostmi. Jsou 

výrazem lidského druhu jako takového, daly by se nazvat "antropologickými 

konstantami" (Kastová, 2000, s. 98). Přesto konkrétní podoba, v jaké se 

s archetypy setkáváme, vyplývá z našich osobních zkušeností jednotlivce. 

Obrazně řečeno, jako by si archetypy oblékaly kabát podle našeho "vkusu". 

Tak, jak jsou archetypy ve svém projevu ovlivněny osobními obsahy, 

tak naopak zasahují, obvykle aniž bychom si to uvědomovali, do utváření 

vědomých obsahů. 

Existence archetypů je nezávislá na tom, zda o nich víme či nikoliv. 

Můžeme je nejasně vnímat v pozadí komplexů. 

Výrazněji si archetypy uvědomujeme až ve chvíli jejich konstelace 

(aktualizace) - například během individuace. To obvykle nelze přehlédnout, 

neboť konstelace archetypu s sebou přináší mnohdy bouřlivou emoční reakci 

1 
"Naše psyché má svou historii stejně jako naše tělo." (C.G. Jung, 1993, s. 52) 
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doprovázenou intenzivními fantaziemi, vizemi a sny, které jsou značně odlišné 

od těch předešlých (ntHlrr.hetyp:!ilnír.h), s nimiž jsme se měli možnost setkat. 

Jsme jimi čnsto fi1sdnovt'tni, osohně osloveni, i'.mněstm1ni. Vnímáme je jako 

naléhavé. 

To Je nesmírná motivace k tomu, abychom se jimi zabývali a 

porozuměli jim. Tento stav bývá často impulsem k mnohým poměrně 

hlubokým a výrazným proměnám osobnosti. Mění se obvykle i celkové emoční 

ladění, na jehož základě je jedinec schopen nového způsobu nahlížení na daný 

problém (Kastová, 2000). 

Aktualizovaný archetyp, jímž se zabýváme, tímto nezmizí. Stává se jen 

zčásti vědomým a propojeným s novými zkušenostmi. Archetyp v sobě spojuje 

spoustu aspektů i protikladných vlastností, obvykle není možné je všechny 

pojmout najednou. Proto bývá jejich zvědomování a integrování postupné. 

Archetypy mohou ožívat samovolně ve vztahu k druhému člověku, ke 

skupině nebo světu jako takovému. Pro konstelaci archetypu je podstatná 

existence takového vztahu, kde obvykle bývá možná vzájemná důvěra, a který 

též posiluje důvěru jedince ve vlastní sílu a schopnosti (Kastová, 2000). Tím 

vztahem mimo jiné může být právě vztah terapeutický. 

Obdobně jako komplex, ani archetyp nemá žádnou konkrétní podobu. 

Tu získává až skrze obrazy. A to, co my vnímáme a s čím pracujeme i v rámci 

AI jsou tzv. archetypové představy. Nejsou to archetypy samotné, ale jen 

jejich mentální reprezentace1
• Pro ilustraci můžeme sáhnout do starého zákona 

-když chtěl Bůh hovořit s Mojžíšem, přijal podobu hořícího keře. (Bible, 1993) 

Tak nějak vstupují do našeho vědomí i nehmotné a velmi komplexní archetypy. 

Archetypové představy se vyznačují určitými typickými prvky a 

principiálními výrazy a jsou tak odlišitelné od obrazů ne-archetypálního 

původu. Obvykle se vyjevují ve formě symbolů, jejichž význam, jak se 

ukazuje, je lidstvu univerzální (viz kap. 2.4.2). 

Pokud při řešení našich osobních problémů se pokusíme o vědomé 

propojení s archetypálními prvky, přinese nám to pohled na náš problém 

z perspektivy celého lidstva, jeho historie. Můžeme nahlédnout, že nejsme 

jediní, kdo se potýká s takovými starostmi, což nám může přinést více naděje. 

1 Veškeré informace o archetypech tedy získáváme zprostředkovaně. 
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2.4.5 INDIVIDUACE 

Individuace je cesta. Podle Junga (1998) se pro jedince otvírá v druhé 

polovině života po té, co se již ve vnějším světě a sám v sobě zabydlel a 

ukotvil. Je to cesta vývoje, osobnostního růstu a zránf1
• Vede k celistvosti a 

uskutečnění Bytostného Já, odpovídá jeho dynamickému aspektu (viz kap. 

2.4.7). 

Individuace se může jevit jako utopie, protože dospění k celistvosti (či 

uskutečnění bytostného Já) v plné míře, je naprosto nereálné. Ale lze ji 

definovat i jinak; Individuace je proces, kdy se člověk stává tím, kým je, se 

všemi přednostmi i nedostatky2 (Kastová, 2000). 

Takto vymezená individuace se vlastně částečně kryje s pojmem 

"sebeaktualizace", který je vlastní humanistické psychologii (Hoskovec, 

Nakonečný, Sedláková, 1996). 

Během individuace jedinec prochází různými změnami. Objevuje své 

zvláštnosti, specifika a učí se jim porozumět a přijímat je. Stává se 

autonomnějším a také vyrovnanějším. 

Uvedené změny jsou svým způsobem vlastní všem lidem, kteří 

individuací úspěšně prošli a procházejí. V obecnosti můžeme postihnout i cíl 

(viz. níže), k němuž individuace směřuje. Obtížná, snad dokonce 

neproveditelná, je však predikce pro konkrétní případ. 

Oproti předchozímu životu, kdy se obsahů kolektivního nevědomí 

obvykle dotýkáme jen lehce, individuace je intenzivnějším setkáním s nimi. 

Tento proces je dlouhodobý a má své zákonitosti. 

Dá se přirovnat k procházení křížovou cestou. Ta má svá zastavení, 

jdoucí v určitém sledu po sobě. Zastavení- obrazy jsou na každé křížové cestě 

stejné co do obsahu. Způsob vyjádření je však vždy jiný, originální. 

1 "Utvářet sám sebe znamená též utvářet své vztahy." (Kastová, 2000, s. 118) 
2 Individuace tedy nesměřuje k dokonalosti. 
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Tak se i během individuace postupně objevují archetypy v neměnném 

sledu1
• My si je zde pouze vyjmenujeme (což je pro naše potřeby postačující). 

Jsou jimi: persona, stín, anima/animus, mana a Bytostné Já (Jung, 1998). 

Jejich sled je víceméně stálý, ale jejich podoba se mění. Vstupují do 

vědomí velmi často skrze obrazy - ve snech i fantaziích. Proměnlivost jejich 

podoby je dána: 

• 

• 

• 

ZOBRAZOV ANÝM MATERIÁLEM Čl JEHO JEDNOTLIVÝM 

ASPEKTEM 

Tak může mít kupříkladu anima různé podoby - mateřské 

postavy, nebezpečné čarodějky, apod.- vystihující různé stránky. 

OSOBNOSTÍ JEDINCE2 

Přidržíme-li se zmíněného příkladu, pak jedinečnost člověka 

určuje například to, jestli jeho anima v dané souvislosti bude blondýnka 

či tmavovláska. Tím zobrazení archetypu naráží na kompletové 

uspořádání jedince. 

PROCESEM ZMĚNY 

V souvislosti s tím, jak jedinec mění postoj a chápání archetypu, 

mění se i jeho vyobrazení. S animou by to v našem případě bylo třeba 

tak, že by se postupně měnila z nebezpečné čarodějky v obyčejnou ženu. 

Zmíněné faktory se uplatňují samozřejmě i v AI. Snáze jsou 

rozpoznatelné z větší série imaginace. To platí především v případě 

monitorování změny. Ta nebývá patrná zjedné či dvou imaginací. 

Z toho vyplývá, že AI je schopná zachytit i proces změny - tedy i 

individuace, pokud však pracujeme s co možná největším množstvím 

imaginací. 

1 Podle některých autorů vystupování archetypů v tomto pořadí není zákonité a univerzální 
(Kastová, 2000). 
2 Mj. též osobním nevědomím. 
3 Obdobně je to se sny. 
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Zatím jsme poukazovali hlavně na dění psychické, ale individuace má i 

svou sociální úroveň. Bez té je neúplná a je třeba, aby proběhla na obou 

rovinách. Proces individuace je totiž sjednocováním se sebou samým a rovněž 

se společenstvím lidí (nevede však ke konformitě). 

Jedinci, kteří vnitřně neprochází individuací, ač jsou k ní bytostným Já 

puzeni, v mnoha případech svou potřebu, touhu projikují navenek - tedy do 

vztahů. Ty jsou projekcí pozměněny. 

V návaznosti na náš příklad to může vypadat tak, že muž projikuje 

animu do své partnerky a připisuje jí vlastnosti, které reálně nepatří skutečné 

partnerce nýbrž animě. 

V případě, že individuace zůstává zált::l.il.osl.í pouze vnitřní, podněty 

z vnějšku člověk přijímá víceméně bez vlastní reakce, lidi a vztahy využívá jen 

proto, aby podněcovali a strukturovali jeho nitro (Kastová, 2000). 

V tomto případě může být vztah muže k partnerce chladný, odtažitý, bez 

výrazné osobní angažovanosti. 

2.4.6 JÁ 

Někteří autoři pro tuto strukturu používají označení "ego". My bychom 

se v této práci spíše přiklonili k jiné variantě -k pojmu ,já"1
• 

Kastová (2000) charakterizuje já jako "souborné jáské funkce, které 

reflektují jáský komplex a ostatní komplexy" (Kastová, 2000, s.62). Dá se 

říci, že já je tou strukturou, která sjednocuje poznatky o nás samotných a 

nějakým způsobem je reflektuje. Na základě těchto procesů utváří jáský 

komplex, jako ucelený obraz o sobě samotném. 

Já je tedy odpovědné za trvalou identitu jedince, za kontinuitu jeho 

psychického života a chování. Vystupuje jako jednotící prvek různých, někdy 

zcela protichůdných, vnitřních tendencí. Zároveň zajišťuje naše přizpůsobení a 

orientaci v prostředí. Je ve styku s realitou a koordinuje veškeré psychické 

procesy na úrovni vědomí tak, aby byly účelné a smysluplné. Existence 

koherentního já je navíc zcela zásadním předpokladem k integraci nevědomého 

materiálu. 

1 V textu budeme dále rozlišovat Bytostné Já a já (viz níže). 
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Při rozhodování o použití AI je síla a dobrá strukturovanost já stěžejní. 

Na ní totiž závisí, zda a v jaké míře je jedinec schopen integrovat různé 

nevědomé obsahy a tendence, které během AI vyplavou. Pokud je já 

koherentní, jedinec je schopen "ustát" setkání s nevědomím, aniž by došlo k 

vážnému narušení integrity. 

Jestliže je však já slabé, hrozí nebezpečí, že bude pohlceno a zaplaveno 

bl:zbřchým nevědomím - dojde k. desintegraci. Tak.uvý stav znl:možňujl: 

smysluplně reagovat v běžném životě. Jedinec se může plně identifikovat 

s nevědomým obsahem, s nímž se setkal. Ale může dojít i k narušení či 

naprostému rozpadu identity. Může mizet hranice mezi ním a světem. 

Tak může například dojít k tomu, že klient, který se setkal se svým 

stínem, se s ním identifikuje a nebude schopen oddělit své já od stínového. V 

krajním případě se s ním zcela ztotožní (tak se třeba z nenápadné a submisivní 

ženy může stát žena velmi dominantní a excentrická) . 

Podle analytické koncepce může desintegrace vést až k psychotické 

poruše (Jung, 1998). Proto jsou terapeuti pracující s AI opatrní při jejím 

používání. Metodu aplikují u klientů, které znají a vědí, jakým způsobem je 

jejich osobnost strukturovaná. 

2.4.6.1 OBRANNÉ MECHANISMY EGA 

Žití ve vědomém světě je pro nás většinou bezpečné a jisté. Vědomí je 

pro nás čitelné, principy jeho fungování se nám zdají logické. Nijak nás 

nepřekvapí. Pak ale přichází situace, v nichž "ztrácíme hlavu", naše jednání je 

pro nás samotné nepochopitelné. V takových situacích se ke slovu dostává naše 

nevědomá složka, o níž zpravidla moc nevíme a někdy vědět ani nechceme. 

Naše chování ovlivňují komplexy. 

Obvykle vzroste psychické napětí, jedinec je aktivovanější. Objevují se 

poměrně intenzivní emoce - afekty. Jedinci se subjektivně zužují možnosti jeho 

reakcí. Reakce jsou v dané situaci nepřiměřené, neadekvátní a nečekané (ať 

z pohledu jedince či okolí). V ten okamžik nemusí být takové zúžení zcela 

uvědomované. V některých případech mohou být zmíněné momenty 

rozpoznány. 
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Aby se hladinu napětí snížila u situace byla překlenuta, má já po ruce 

obranné mechanismy. Mezi ně patří například: popření, vytěsnění, projekce, 

racionalizace, bagatelizace atd. (více viz. Freud, 2006). My se však jimi v naší 

práci nehudeme více zabýval. Zde je zmiňujeme jen proto, že i ony se mohou 

odrážet v Al. 

Obranné mechanismy sice nepřispívají ke zpracování našich komplexů. 

Nicméně pomáhají zvládat danou situaci, aniž by výrazněji utrpěla vlastní 

integrita. Jsou v podstatě takovým "nouzovým řešením", provizorním 

zvládnutím situace, která je z nějaké příčiny ohrožující. Většinou je stávající 

situace podobná předchozím, neuzavřeným zkušenostem. Jedinec tak reaguje 

nejen na danou situaci, ale právě na komplex se vším všudy (viz kapitola 

2.4.3). 

Aby se z provizoria nestal stereotypně používaný vzorec chování, je 

třeba konkrétní situaci zpětně zpracovat. Na místě jsou otázky typu: 

"Co se to dělo? Jak mi v tom bylo, co jsem prožíval? Co mi to 

připomíná? Byl jsem někdy v podobné situaci?" 

Je třeba se otevřít informacím z nevědomí, protože odtud může přijít 

rozhodující podnět k porozumění. Jednou z možností, jak lze toto poměrně 

detailně prozkoumat v širokých souvislostech, je právě Al. 

Důsledky působení obranných mechanismů v AI JSOu variabilní. 

Obrazy mohou například působit neživě, mlhavě až šedě. Jsou emočně ploché. 

Nebo žádný obraz dlouho nepřichází, objevují se "skoky" a "střihy" v příběhu, 

které zcela narušují a mění jeho plynutí. Tyto okolnosti mohou být patrné i na 

způsobu sdělování imaginovaného. 

Další z možností jak se obranné mechanismy projevují je "zapomenutí" 

(tzv. vytěsnění) určité části příběhu nebo některých obrazů. Imaginující se 

s nimi setká v imaginaci, ale zpětně si je nepamatuje. 

S jakýmkoli vyjádřením obranných mechanismů v AI Je možné a 

žádoucí dále pracovat. 

Například v případě emoční plochosti, patrné i z verbálního projevu 

imaginujíciho, může terapeut tento fakt předložit jako svůj dojem či pocit. 



63 

I zde je třeba na místě terapeuta zvážit, jak moc a zda vůbec se do 

prolomení obrany "opře". Obran je třeba na zvláště slabých místech. Jejich 

odkrytí obvykle vede k velké destabilizaci. Je tedy věcí terapeuta, aby zvážil, 

zda je klient na takový krok připraven. 

2.4. 7 BYTOSTNÉ JÁ 

Já je jakousi "skořepinkou", pojítkem mezi námi a světem, klíčem 

k přiměřenému bytí v realitě. Vymezuje to, čím jsme v rámci společnosti, i to, 

jak se my sami vnímáme. Udržuje kontinuitu našeho vnitřního života, díky 

němu chápeme, že i přes četné změny, kterými postupně v životě procházíme, 

jsme to stále my. Je ale "pouhým" prostředníkem pro vyjádření naší hlubší 

podstaty- našeho Bytostného Já1
. 

Bytostné Já je centrálním archetypem. Je zdrojem, základem naší 

individuální osobnosti jako takové, v její časové kontinuitě, a to na obou 

úrovních - vědomé i nevědomé. Je pramenem, který nás vyživuje a utváří. Je 

atmosférou, jíž je člověk obklopen. A ačkoliv má zásadní vliv, je z velké části 

nevědomé a nezvědomitelné (Jung, 1998). 

Nejenže je Bytostné Já vyjádřením naší podstaty, je také možností, 

kterou jedinec může naplnit. Neboť stojí v pozadí za snahou či potřebou 

jedince "stát se sám sebou", dojít celosti, čili stojí za vývojem já, rovněž se 

však uskutečňuje a naplňuje právě skrze já a jáský komplex (Kastová, 2000). 

Avšak narozdíl od já, které vzniká během našeho života, je nám bytostné Já 

dané- je archetypální povahy, tedy patří do sféry kolektivního nevědomí. 

Z Bytostného Já vychází vlastní, mimovolní regulace psyché2 a určuje 

směr našeho vývoje3
. V tom smyslu je Bytostné Já nadřazeno všem 

osobnostním strukturám. 

Je energetickým centrem jedince a proto odmítnutí tendencí 

pramenících z Bytostného Já, znamená i ochuzení se o podstatnou část energie, 

kterou máme nebo bychom mohli mít k dispozici. V opačném případě, pokud 

1 Také bývá označováno jako "Selbst" nebo "ipse" (Široký, 1990, s.43). 
2 Například regulace jednostrannosti vědomí nevědomými obsahy. 
3 Kastová (2000) uvádí, že se "bytostné Já od toho, co se od věků nazývá "bůh" liší toliko 
pojmově, nikoli však prakticky" (Kastová, 2000, s.113). 
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je já otevřeno vlivu Bytostného Já, je průtok energie možný. Jedinec se může 

v souladu se sebou samým (tedy s Bytostným Já) vyvíjet1
• Přitom však nejde o 

snahu nalézt trvalý rovnovážný stav, jedná se spíše o pružné propojení těchto 

složek. 

Bytostné Já, jako archetyp, znamená též univerzálního člověka v nás 

(tzv. anthropos). Jako bychom měli "osobní bytostné Já", tedy to co je 

základem nás jako individua. Ale zároveň je v nás i obraz celistvého, úplného 

člověka od počátku lidské historie po její současnost. 

S tímto archetypem se člověk setkává rovněž v závěru individuace (viz 

2.4.5). Jeho plné prožití s sebou přináší uvědomění propojenosti s kosmem. 

Obdobně jako jiné archetypy, je i tento provázen intenzivními (většinou 

však pozitivními) emocemi. Obvykle se jedná o prožitek kompetence, 

sounáležitosti, jednoty a síly. 

Pokud se Bytostné Já vyjevuje ve své strukturální podobě, obyčejně 

má podobu sjednocených protikladů (např. jako mandala, muž a žena apod.). 

Převládá pocit stability a hlubokého klidu. To je velmi posilující stav, který 

však nepřeje změnám. Tomu je třeba přizpůsobit následné kroky či směr 

v terapii a dát klientovi prostor pro plné uvědomění a prožití takového stavu, 

který je mimořádně posilující. 

Naopak v případě, že se bytostné Já objevuje ve své dynamické 

podobě, cítí jedinec zpravidla silnou potřebu změny. Dynamický, procesuální 

aspekt bytostného Já obvykle nabývá podoby, z níž je zřetelně poznat 

proměnlivost v čase (například rostoucí strom). Avšak bytostné Já v jeho 

dynamické formě většinou nezakoušíme v čisté podobě, ale ve spojení 

s nějakým komplexem. 

1 Samozřejmě v součinnosti s vnějšími silami růstu. 
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2.4.8 VĚDOMÉ A NEVĚDOMÉ STRUKTURY V AKTIVNÍ 

IMAGINACI 

Zatím jsme uvedli podstatné psychické fenomény, které mají s AI co 

dočinění. Zmínili jsme se i o tom, jak se v AI objevují, jak ji ovlivňují. Na 

tomto místě bychom jejich projevy shrnuli a uvedli něco víc o obsahu AI. 

To, proč se AI používá, je otevření se dialogu s nevědomím 1• Být 

v dialogu s nevědomím znamená přijetí nevědomých obsahů, naslouchání jim, 

ale také jejich následné zpracovávání. Nevědomí je však velmi široký pojem. 

Čeho se vlastně během AI dotýkáme? 

Pi'tvodně byla AI určená pro setkávání se s archetypy - s obsahy 

kolektivního nevědomí. Podle některých autorů tvoří však archetypy jádra 

komplexů, jež je obklopují (Kastová, 2000). Tak se propojují obsahy osobního 

a kolektivního nevědomí. 

Není to tak, že by byly obsahy jednotlivých složek nevědomí 

zaměnitelné. Spíše je někdy obtížné s určitostí je rozlišit. To poukazuje na fakt, 

že veškeré naše potíže a starosti mohou mít kromě naší osobní vrstvy též vrstvu 

kolektivní. Navíc to, co stojí za snahou náš nevědomý materiál rozpoznat a 

integrovat, je právě bytostné Já, patřící do říše kolektivního nevědomí2 • 

Proto můžeme v AI obvykle vystopovat jak prvky komplexové, tak 

archetypální. Z množství nevědomých obsahů, které máme latentně k dispozici, 

vstupují do AI ty z nich, které jsou v daném období aktualizované. To 

znamená, že byly "probuzeny" životními okolnostmi. Jsou "blízko pod 

povrchem". Mohou být aktuálním životním tématem. Jejich emoční náboj je 

velmi silný, a proto intervenují v mnoha situacích podobných těm, s nimiž je 

komplex asociován. I prostor AI je pro ně příhodný. Představuje promítací 

plátno, na něž se mohou v podobě příběhu promítnout, a tak vstoupit do 

vědomí (viz. obr. I). 

Souvislost imaginovaného s komplexem je často snáze odhalitelná. 

Archetypální rovina se hledá alespoň zpočátku obtížněji. Čím víc jsou 

1 Což je ovšem cíl a zároveň nezbytný předpoklad a prostředek k dalšímu cíli- změně. 
2 Naopak, jako jakýsi "inhibitor" AI, mohou působit obranné mechanismy ega. 
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komplexy propracované a zintegrované, tím méně se podílí na AI. O to větší 

část mohou zaujmout archetypy. 

Zatím jsme hovořili o tom, co vstupuje do AI, nyní napřeme svou 

pozornost na to, jakým způsobem se to d~je - povíme si něco o obsahu AI. 

Protože jsou obrazy a celé příběhy odehrávající se v AI věcí značně 

subjektivní, budeme muset zůstat na obecnější rovině popisu - popisu formy 

zobrazení nevědomého materiálu. 

Veškeré nevědomé obsahy jsou nenázomé povahy, až my (naše já), ve 

snaze je uchopit, jim dáváme konkrétní podobu. V AI, ale také například ve 

snech či v denním snění, na sebe berou podobu obrazu či symbolu. 

Obraz je v našem pojetí jakákoliv představa1 , která se nám vynoří před 

"vnitřním zrakem". Může to být jediný předmět nebo jejich seskupení (může to 

být květina, ale také krajina s lesem, loukami a potokem). 

Symbol je obraz či jeho část, nesoucí specifický význam, který je mu 

imanentní. Symbol je komplexní. Charakterizuje ho tak velké množství aspektů 

a významů, že je nelze všechny naráz postihnout. "Symbol je produktem 

nevědomí, který lze interpretovat, ale interpretací se nemůže vyčerpat" (Sharp, 

2005, s.152). 

V AI je symbol vyjádřen pomocí obrazu (případně imaginativního 

příběhu, viz. níže). Pokud vezmeme obraz jako celistvé vyobrazení (ne jako 

jednotlivost, která je jeho součástí), pak může obsahovat větší množství 

symbolů. Ne ke všem detailům obrazu však přistupujeme jako k symbolu. 

Lze rozlišit symboly individuální a kolektivní. Kolektivní symboly 

jsou ty, které sdílí větší množství lidí. Patří národu, kultuře či celému lidstvu. 

Velmi často jsou univerzálním prostředkem k vyjádření obsahu kolektivního 

nevědomí. A však i kolektivní symbol může mít subjektivní význam 

modifikovaný životními zkušenostmi jedince. 

Individuální symboly jsou vlastní pouze jedinci, případně malému 

okruhu jeho blízkých. Na rozdíl od kolektivních symbolů, vznikly osobní 

1 Většinou je vizuální. Ale objevují se i představy vycházející z jiných modalit. Také se takové 
představy mohou vyskytovat společně. 
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v ptůběhu našeho života. Pojí se k nějaké události, zkušenosti, apod. Jsou 

nepřenosné a dotváří kolorit naší osobnosti a našich vztahť1 1 • 

Při používání AI předpokládáme, že každý obraz, každá jeho část není 

náhodná a mťtže být nositelkou specifického významu - tedy být symbolem. 

Z toho vyplývá, že pokud se zaměříme na jakýkoliv obraz, můžeme 

prozkoumávat jeho symbolickou rovinu a tedy to, proč se v AI vyskytl a co 

nám může sdělit. Z části obrazu se tak rázem stává symbol. Obvykle se však 

zaměřujeme jen na předměty, které si nějakým způsobem získaly naší 

pozornose. Z toho lze usuzovat, že pro nas maji zvhišlui, syml.mlicky význam. 

Obrazy se v AI n~jen objevqjí, ale též se nějakým zpťtsobem mění a 

vyjadřují určitý imaginativní příběh. Pod pojem "příběh" zahrnujeme veškeré 

obrazy a jejich proměny, které jedinec v rámci AI "viděl" bez ohledu na to, zda 

jeho imaginace měla nebo neměla svou dějovou, epickou složku. V našem 

pojetí mohou být příběhem i měnící se barvy a tvary. 

Jak jsme již uvedli můžeme tak zachytit a prozkoumat strukturální i 

dynamickou složku osobnosti. V AI se odráží vývoj a proměny jedince (včetně 

individuace ), což je dobře patrné ze série imaginací jednoho člověka. 

Můžeme tak například sledovat, jak se u klientky proměňuje její postoj 

k mužům i mužství v sobě. Tyto proměny se odrazí i ve vyobrazení anima v AL 

Zatím jsme hovořili pouze o nevědomém materiálu, který vstupuje do 

Al. Mimo námi zmíněné obsahy se v AI může zobrazovat například 

terapeutický vztah, včetně přenosového materiálu, aktuální starosti či traumata. 

2.4.8.1 ÚLOHA JÁ PŘI AKTIVNÍ IMAGINACI 

Hovořili jsme o já jako o prostředníku mezi vnějším a vnitřním světem. 

Nepřekvapí nás tedy, že existence silného a koherentního já je pro použití AI 

zcela zásadní podmínkou. Co však znamená silné a koherentní já? 

Částečně jsme tuto problematiku nastínili v kapitole 2.4.6, ale vzhledem 

k její důležitosti se k ní nyní vrátíme. Já na místě prostředníka má velmi 

1 I během terapie mohou vmikat symboly, patřící výlučně ke konkrétnímu vztahu. Rozumí jim 
pouze zúčastnění. 
2 Často bývají opatřeny výrazným emočním nábojem. 
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náročný úkol. Ve vnitřním světě vystupuje jako ta složka, která reflektuje a 

sjednocuje veškeré vnitřní tendence a udržuje identitu jedince. Navenek 

koriguje chování tak, aby bylo v souladu jak s vnějšími podmínkami, tak i 

s vnitřním nastavením jedince1
• Tyto procesy - reflexe, integrace a korekce 

chování- odpovídají i tomu, jak participuje já v Al. 

V první fázi AI je já spíše reflexivní, větší zapojení není žádoucí. Jako 

pozorovatel zůstávající v pozadí dovoluje jedinci ponořit se do příběhu AI a 

opět se bezpečně vynořit. Příběh nás sice může v danou chvíli naprosto pohltit, 

ale je ohraničený.Víme, že někdy skončí a pak se navracíme do svého reálného 

života. I v této fázi mohou být patrné obranné mechanismy ega. 

Imaginující může vnímat některá místa jako nebezpečná a proto se jim 

vyhne. Takto mnohdy může působit kupříkladu les či jeskyně - jedinec 

v imaginaci do lesa (jeskyně, atd) nevstoupí. 

Tím, že nevědomé obsahy vejdou do vědomí, už před nimi nelze tak 

jednoduše "zavírat oči". V druhé fázi AI je třeba zachytit smysl imaginace a 

dát její obsah do kontextu s životní situací jedince (více viz kap. 2.5). Já se 

projevuje jako integrativní element. Díky němu vstřebáváme smysl a obsah 

nevědomého materiálu, aniž by byla vážně narušena naše integrita. Zážitky 

z AI vztahujeme vědomě k sobě- kjá ajáskému komplexu. Nad tím procesem 

máme jistou kontrolu. Nejsme nevědomým materiálem zaplaveni. Nedochází 

k plné identifikaci s vynořeným materiálem, protože umíme rozlišit, že to je 

pouhá část naší bytosti. Nahlížíme, jakým způsobem tato část ovlivňuje naše 

prožívání a následně též naše chování a vztahy. 

Pokud je nevědomý materiál natolik silný, že by hrozila desintegrace, 

obvykle zdravé já zasáhne svými obrannými mechanismy. 

Imaginující si pak například nepamatuje některé obrazy či sekvence 

z AL nic moc ho k imaginovanému nenapadá, nechce se o tom tématu více 

bavit apod 

Jestliže se podaří nevědomé obsahy alespoň částečně integrovat, 

obvykle se mění i chování jedince v situacích, které s nimi byly spojeny. 

1 Uvedeným procesům by rámcově odpovídaly Piagetem stanovené pojmy akomodace a 
asimilace (Piaget, Inhelder, 1997). 
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Reakce na danou situaci mohou být svobodnější. Já může využívat energii 

získanou zvědomením příslušných obsahů, obvykle tak bývá posíleno. 

2.5 PROCES INTEGRACE OBSAIIŮ AI(TIVNÍ 

IMAGINACE 

V kapitole 2 jsme AI rozdělili do dvou fází. V první fázi probíhá 

samotná imaginace, ve fázi druhé uchopujeme příběh z AI a dále jej 

propracováváme -probíhá proces integrace. 

Uzavřením imaginace tedy ještě nic nekončí. Ba naopak, je před námi 

poměrně dost mravenčí práce. Prožili jsme nějaký příběh, odnášíme si nějaké 

zážitky, ať už příjemné nebo nepříjemné. Některé přístupy zdůrazňují, že již 

sám zážitek vede ke změně. My však předpokládáme, že cíleným a 

podrobnějším zpracováním prožitého obvykle vytěžíme podstatně více. Je 

možné, že by integrace probíhala i bez následného propracovávání, ale 

pravděpodobně pozvolněji. V tomto ohledu je cílený proces integrace 

"katalyzátor", ale také "usměrňovač". 

Svůj význam má zejména v počátcích práce s AI a nevědomými 

obsahy. Protože krom toho, že se jedinec setkává se svým nevědomím, učí se, 

jak s ním zacházet. 

Klientovi se může stát, že je jeho imaginace velmi nepříjemná. 

Následné propracování může zamezit tomu, aby na AI zcela zanevřel nebo aby 

si o obsahu udělal mylné závěry, které by ho v důsledku spíše poškodily než 

mu pomohly. Následné propracování totiž otvírá šanci k přeznačkování 

imaginativního příběhu, může ho uvést do jiného kontextu. Navíc zde hraje 

podstatnou roli fakt, že i nepřijemné okamžiky je možné s někým sdílet. 

Terapeut může svým postojem a chováním dávat klientovi najevo, že to, co se 

dělo, bylo sice nepříjemné, ale že to mělo smysl a že to může klient (spolu 

s terapeutem, který v tom je s ním) zvládnout. 

Proces integrace můžeme chápat jako transformace prožitku ve 

zkušenost. Je to cesta, jak se něco jedinečného, neopakovatelného mění v cosi, 

co je minimálně reflektované. Prožitek je vystavěn na emoční bázi. Na tvorbě 

zkušenosti se podílí nejen emoce, ale i myšlení (rozum). Zkušenost tedy 
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významně stojí na prožitku, ale je reflektována, postupně promýšlena a 

integrována. Prožitek tak získává konkrétnější obrysy- je vsazen do životního 

kontextu jedince. Zkušenost je možné přenášet z jedné životní oblasti do druhé, 

prožitek nikoliv. Na obrázku 7 uvádíme, jak tento proces probíhá. Lze ho 

přirovnat k procesu učení prostřednictvím prožitku, jehož využívá mimo jiné 

například zážitková pedagogika. 

Obr. 7: Proces integrace 

Zpracovávání příběhu AI je celistvý, plynulý proces. Přesto v něm 

můžeme vypozorovat určité části, kroky či stadia, které se do jisté míry 

překrývají. Ty si nyní popíšeme podrobněji: 

1. SDÍLENÍ 

První stadium časově následuje ihned po skončení samotné 

imaginace. To lze chápat také jako její doznívání. Základní otázkou je 

v tuto chvíli: 

"Jaké přinesla imaginace prožitky? Jak mi v tom bylo?" 

Zážitky bývají čerstvé a emoce ještě velmi silné. Je to fáze prvotní 

verbalizace prožitého1
, kdy klient sděluje své prožitky terapeutovi a 

sdílí je s ním. Terapeut může poskytovat zpětnou vazbu a doptávat se. 

1 Je možno namítnout, že klient užívá slovní popis při AI. To je ovšem kvalitativně odlišný 
proces. Jako kdybychom sledovali film s nevidomým člověkem, popisovali bychom mu 
jednotlivé postavy a prostředí, ale po skončení filmu o něm budeme hovořit jiným způsobem 
(např. jak jsme ho prožívali, které momenty pro nás byly silné, apod.). 
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Jeho snahy by měly směřovat k tomu, aby byla imaginace na emoční 

úrovni dostatečně prozkoumána, popsána a uzavřena. 

V rámci této fáze bývají používány i další prostředky k zachycení 

prožitého (např. výtvarné techniky, tanec, hudba, atd.). 

2. ANALÝZA 

Když jsme dali prostor k vyplavení emocí, k jejich doznění, 

můžeme uvažovat o významu imaginovaného příběhu a jeho 

jednotlivých částí. Při analýze se ptáme: 

"Co se odehrálo? Co je v imaginaci obsaženo?" 

Při práci s příběhem sledujeme, o čem byl, zda (a nakolik) 

korespondoval s předem zvoleným tématem. Následuje práce 

s jednotlivými obrazy. Není nutné se zastavovat u všech jednotlivostí. 

Obvykle volíme ty, které jsou spjaty s výraznými emocemi, symbolikou 

nebo nás zaujaly jinak (například svou absurdností nebo tím, že se 

objevují opakovaně). 

K analýze příběhu i obrazů používáme dvou možných postupů -

interpretaci a amplifikaci ( obr.8) (Jacobi, 1992) Interpretace je 

přisuzování, vysvětlování nebo spíše hledání významu imaginovaného 

(Lusebrink, 1990). Interpretace je uplatňována zejména v případě, že je 

imaginace plná kolektivních symbolů. Je zaměřena na specifikaci a 

definování významu daného obrazu (symbolu). 

Častěji bývá však používán druhý zmiňovaný postup- amplifikace, 

vedoucí k postihnutí co největšího množství významů obsažených v 

imaginaci. V kontextu s AI se dokonce hovoří o tom, že nejsou nutné 

interpretace, protože obsah AI je (oproti snům) zjevný a snáze 

postihnutelný. 

Má-li být interpretace a amplifikace přínosná, pak by se na ní měli 

podílet klient a terapeut společně. Současně nelze spoléhat na naprostou 

správnost našich závěrů. Jistotu, že je daná interpretace opravdu ta 

pravá, správná, zřejmě nikdy nemáme a mít nebudeme (a pokud ano, je 

to víc než podezřelé). Tak je k tomu třeba přistupovat a zůstávat 

otevřený pro další významy, které se možná budou průběžně objevovat. 
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Nicméně spolehlivým vodítkem k trefné amplifikaci (či interpretaci) 

bývá klientovo prožívání a jeho změny. Mnohdy se ke slovu dostává 

spíše intuice než přesné, exaktní ratio. 

AMPLIFIKACE INTERPRETACE 

l==-~~ 
;\0) 
/~ 

~/ 
c==-

O -Význam 

- Imaginativní obraz 

- -Imaginativní příběh 

Obr.B: Amplifikace a interpretace 

3. VZTAŽENÍ K ŽIVOTNÍMU KONTEXTU 

Tento krok v procesu integrace je velmi provázán s předchozím 

krokem. Mnohdy je přechod od jednoho k druhému velmi plynulý, 

téměř nepoznatelný. 

Analýza imaginace nám odkryla prvky v ní obsažené. Poukázala na 

možné významy jednotlivých obrazů. Nyní je čas nalezené a 

prozkoumané výrazy vztáhnout k běžnému životu - k realitě. 

Momentálně naše otázka zní: 

"Jak obsah imaginace souvisí s mým životem?" 

Je možné v imaginaci nalézt paralely s tím, co klient prožívá, v jaké 

je životní situaci. AI lze chápat jako poselství, kterým nám naše 

nevědomí sděluje podstatné informace. Celý proces integrace vede 

kjejich uvědomění. 

V této fázi si ono poselství uvědomujeme v souvislosti s naším 

životem. Proto dané stadium přináší také hlubší porozumění nejen 

imaginaci, ale i našemu vnitřnímu světu, který určuje jak se budeme 
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vztahovat a projevovat navenek. Získáváme náhled na to, co a proč se 

v našem životě děje. 

4. USTA VENÍ ZMĚNY, JEJÍ REFLEXE A FIXACE 

Tato fáze již není fází AI v pravém slova smyslu. Jde spíše o 

žádoucí výsledek, který poukazuje na efektivitu terapeutické práce s AI. 

Předchozí stadia se uskutečňují z větší části ještě během 

terapeutického sezení. Tato fáze probíhá však zejména v "terénu", tedy 

v reálném světě, ve skutečných vztazích, navíc v časově neomezeném 

období. 

Vycházíme z předpokladu, že proces AI nějakým způsobem 

ovlivní psychiku jedince. Klient získal nové informace, zpracoval je a 

ví jak je může použít. To se může projevit různými způsoby (od snů až 

po získání náhledu a porozumění některým interakcím). Pokud se tato 

změna pak promítne i do vztahů, i samotné vztahy se tím promění. 

Nemusí se jednat o změnu kdovíjak překotnou a zásadní. Podstatné 

však je, že proces změny začal. 

Příkladem může být klient, který měl pocit nedostatku energie a 

vlastní neprůraznosti ve svém životě i v interakcích. V jedné AI zakusil 

vlastní energii, poznal že disponuje jistým rezervoárem energie a našel 

k němu přístup. Následně této energie začal využívat v reálném světě. 

Aby tato změna byla podpořena, může být v terapii reflektována 

jako významný úspěch. Reflexe napomáhá plnému zvědomění toho, co 

a jak se změnilo. Takto si klient fixuje novou zkušenost či kompetenci 

použitelnou nejen v té konkrétní situaci, ale i v situacích obdobných. 

Fixovaný způsob chování pak vykazuje větší pohotovost k opakování. 

Jak jsme již uvedli, dělení procesu zpracování do výše popsaných fází 

je spíše náčrtkem daného procesu než jeho věrným zachycením. I přesto však 

doufáme, že se nám podařilo zachytit základní body, milníky při zpracovávání 

Al, vedoucí od prožitku ke zkušenosti a její aplikaci v interakcích s okolím. 
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3. SHRNUTÍ 

V úvodu jsme stanovili cíl teoretické části. Tím bylo popsat a definovat, 

co Je aktivní imaginace. Jelikož postrádáme v české literatuře dostatečně 

podrobný a ucelený popis AI, věnovali jsme mu poměrně velký prostor. Aby 

nezanikly stěžejní informace, pokusíme se nyní o stručný souhrn, z nějž 

vyplynou základní body definice AI (ty jsou v textu zvýrazněny). 

AI patří mezi imaginativní metody a techniky, které jsou založené 

na obecné lidské schopnosti imaginovat a s představami dále zacházet. Je 

psychoterapeutickou metodou vyvěrající z analytické psychologie. 

Jejím základním cílem uvést jedince v dialog se svým nevědomím, 

umět přijmout jeho sdělení a přiměřeně, citlivě s nimi zacházet. Díky 

kompenzatomímu vlivu nevědomí, může pak dojít ke změně. 

Aktivní imaginaci lze v modifikované formě použít v terapii s dětmi. 

Přirozeně využívá dětské fantazie a představivosti a umožňuje lépe nahlédnout 

do světa dítěte. Dětem poskytuje vhodný prostor, kde mohou prohlubovat 

porozumění realitě a kde jsou ve spojení s rezervoáry své energie. 

Pro práci s nevědomím poskytuje AI jasný, nikoliv však striktní a 

neměnný rámec, který může snížit klientův strach z této "temné" stránky. 

Stanovili jsme kriteria, která musí být splněna, aby se skutečně jednalo 

o AI. Postihujeme jimi základní vlastnosti AI 1: 

• obrazy by měly pocházet z kolektivního, popřípadě osobního nevědomí 

• proces imaginace není vědomě ovlivňován 

• obsah imaginace je dále zpracováván 

1 Tato kriteria nám byla nápomocná v empirické části naší práce, neboť AI je často 
zaměňovaná za jiné imaginativní metody. 
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Poslední kriterium stanovuje, že nutnou součástí AI je i její následné 

zpracovávání (proces integrace) 1• 

Z hlediska aktivity já lze rozlišit dvě fáze AI: první imaginativní a 

druhou integrativní. V prvé čásli klitml nechává přijít obrazy před svťtj vnitřní 

zrak, aniž by do procesu zasahoval. V druhé fázi analyzuje obsah imaginace a 

hledá společně s terapeutem význam imaginativního příběhu. 

Imaginativní fáze nebývá delší než 30 minut2
, v konzultaci je před ní i 

po ní obvykle zařazen rozhovor. Následnému rozhovoru může předcházet 

alternativní způsob zpracování imaginativních obsahů (např. výtvarné 

techniky). 

Pro zdárný průběh AI je třeba zajistit potřebné podmínky, ať již ze 

strany terapeuta, klienta, jejich vztahu či prostředí samotného. 

Oblast, kterou se v AI bude klient s terapeutem zabývat je vybrána 

konsensuálně. Bývá to zpravidla téma, popřípadě motiv, dotýkající se 

problematické oblasti klientova života. 

Skrze obrazy do AI vstupují aktualizované nevědomé obsahy, některé 

vycházejí z kolektivního nebo osobního nevědomí. Do AI mohou vstupovat 

obsahy z obou složek nevědomí zároveň. Za jejich vynořováním jako hybná 

síla stojí Bytostné Já, z něhož pochází potřeba uskutečnit se, být tím kým 

opravdu jsem, být celistvým. 

Do první fáze AI obvykle nevstupují vědomé složky psyché. Jejich 

průnik by zcela pozměnil celý proces Al. Zamezil by přístupu nevědomého 

materiálu do imaginace. 

Naproti tomu jsou vědomé struktury (především já) velmi podstatné 

při zpracovávání obsahu imaginace -tedy v druhé fázi Al. 

Já (taktéž jáský komplex) musí být dostatečně strukturované, 

koherentní, ale také flexibilní, aby bylo schopné integrovat do vědomí vniklé 

(původně) nevědomé prvky. Já totiž současně zajišťuje kontinuální vnímání 

1 Mnohdy pojem AI zahrnuje pouze imaginaci jakou takovou. Domníváme se, že obě varianty 
jsou možné. Jelikož však považujeme následné zpracovávání imaginativních obsahů za velmi 
podstatné pro proces integrace nevědomých obsahů, je v našem pojetí nedílnou součástí AI. 
2 Obvyklá délka celé konzultace je 50-60 minut. 
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vlastní identity. Pokud by tedy bylo slabé, mohlo by dojít k vážnému narušení 

psychického života jedince. 

Zpracování a integrace nevědomého, imaginativního materiálu probíhá 

postupně po krocích. V našem modelu jsme uvedli čtyři: 

• sdílení 

• analýza 

• vztažení k životnímu kontextu 

• ustavení změny,její reflexe a fixace 

Tyto kroky na sebe plynule navazují, někdy se dokonce překrývají. 

Cílem procesu integrace je transformace prožitku ve zkušenost a postupné 

uplatňování nově získané zkušenosti v reálném životě. 



III. Empirická část 
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1. AKTIVNÍ IMAGINACE V ČESKÉ PSYCHOTERAPII 

- MAPUJÍCÍ ŠETŘEN[ 

Při prvních úvahách o tématu této práce krystalizoval i výzkumný 

záměr. Z mnoha alternativ jsme se nakonec rozhodli pro variantu, kterou nyní 

předkládáme. Naše c.esta nás zavedla mezi terapeuty pracující s A T. Chtěli jsme 

se dovědět, jak tuto metodu vnímají a jak s ní v rámci terapie zacházej i. 

V souvislosti s tím, nás napadalo velké množství otázek. Některé z nich 

buucrm.: pustupul; přcukláuat, abychom st: jt: následně pokusili zodpovědět 

pomocí sebraných dat. 

1.1 OSOBNÍ VYJÁDŘENÍ 

Během naplňování cílů stanovených pro empirickou část jsem se 

potkávala s mnohými těžkostmi. Získat kontakt na terapeuta, který by byl 

vhodný pro zařazení do našeho vzorku byl úkol dlouhodobý a obtížný. To 

vedlo ke zmírnění jednoho kriteria; Původně jsem do vzorku chtěla zahrnou 

pouze terapeuty, kteří pracují výhradně s AI. Posléze, po mnohých nezdarech 

takové terapeuty nalézt, jsem toto kriterium upravila. Pak už jsem mohla 

oslovit terapeuty s "nesystematickou zkušeností s AI" (viz kap. 1.5.1). I tak mi 

sebrání dat trvalo pět měsíců, přičemž výsledný vzorek není příliš velký. 

Přes všechny uvedené těžkosti, jsem se během psaní své práce setkala 

s nesmírnou vstřícností a ochotou. A to jak ze strany respondentů, tak od svých 

přátel. 

Pro náš rozhovor respondenti věnovali část svého volného času či 

pauzy na oběd bez nároku na jakýkoliv honorář. Setkání s nimi bylo velmi 

inspirující. Někteří z nich mi navíc poskytli cizojazyčné odborné texty, ke 

kterým bych jinak přístup zřejmě vůbec neměla. 
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1.2 AKTIVNÍ IMAGINACE V ČESKÉ REPUBLICE 

-VÝCHODISKA MAPUJÍCÍHO ŠETŘENÍ 

Aktivní imaginace je metoda s velkými terapeutickými možnostmi. Jak 

se nám však na základě našich zkušeností jeví, není tento potenciál vždy 

využíván. 

Také jsme zjišťovali, že obecné povědomí o AI v odborných kruzích je 

neuspokojivé. Často se stávalo, že byla zaměňována za katatymně-imaginativní 

psychoterapii. Během výzkumu jsme si začali klást otázku, proč tomu tak je. 

Přestože tato otázka je poněkud mimo rámec našeho výzkumného 

záměru 1 , dovolujeme si zde předložit naše úvahy. Možná přispějí k vytvoření 

konkrétnější představy o situaci AI v České republice. 

• 

• 

HISTORICKÝ KONTEXT 

Prvním zvažovaným faktorem byly změny politického a 

společenského klimatu ve druhé polovině 20.století. Konkrétně jsme 

zvažovali, nakolik zřídkavé používání AI koresponduje s čtyřicet let 

trvajícím informačním vakuem, způsobeným totalitním režimem. V 

porovnání AI s jinými způsoby terapeutické práce, se může zdát, že 

mnohé jiné psychoterapeutické přístupy či metody, dokázaly lépe 

zužitkovat čas, který od pádu totality uběhe. 

Je však třeba vzít v potaz, že analytická psychologie, z níž AI 

vychází a je s ní v těsném spojení, neměla a nemá příliš širokou 

základnu, z níž by se mohla v porevoluční době rychle rozvíjet. Navíc 

veškerá odborná literatura (nepočítáme-li publikace vydané nelegálně 

ve formě samizdatu) vyšla až po roce 1989 (Borecký, 1992). 

VÝCVIKA VZDĚLÁVÁNÍ 

Zjistili jsme, že aktuálně v ČR neexistuje žádný na AI zaměřený 

výcvik. Jediný systematičtější výcvik o němž víme, byl pořádán v 

letech 1999-2001 pod vedením holandského terapeuta Petera 

1 Sama o sobě by byla dostatečným podnětem pro samostatný výzkum. 
2 Zde narážíme na vznik poměrně velkého množství výcviků různého zaměření, ale také vznik 
specifických, odborných společností. 
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Middelkoopa. Nenalezli jsme údaje o tom, že by od té doby v ČR 

proběhl podobně koncipovaný výcvik. 

Pokud terapeut chce přesto s imaginacemi pracovat, může projít 

výcvikem v katatymně-imaginativní psychoterapii, která z Al čerpá. 

Představuje sice poněkud odlišný způsob práce (viz 1.2 teoretické 

části), avšak nabízí ucelené plató pro profesionální terapeutickou práci 

s imaginacemi nepostradatelné. 

Také výcvik v analytické psychologii poskytuje základy AI, a to na 

úrovni teoretické i praktické (použití AI může být například 

diskutováno při supervizi, která je nedílnou součástí tohoto výcviku). 

Čas od času jsou nabízeny různé kurzy zaměřené na imaginativní 

metody a techniky jako takové. Mohou přinést mnoho podnětných 

informací, ale obvykle dostatečně nevybaví pro praktické využívání 

těchto metod v psychoterapii. 

Vzhledem k absenci patřičného vzdělávání v Al je pochopitelné, že 

se řady odborníků takto pracujících příliš nerozšiřují - práce s AI 

zůstává v jistém smyslu exkluzivní záležitostí. 

ODBORNÁ ASOCIACE 

V ČR neexistuje odborná asociace či společnost zastřešující a 

sdružující terapeuty, kteří pracují s Al1
• Zjistili jsme však, že se někteří 

terapeuti, absolventi výcviku P. Middelkoopa, neformálně setkávají. 

Za jedinou asociaci sdružující psychology pracující s AI by bylo 

možné považovat Českou společnost pro analytickou psychologii (dále 

jen ČSAP) právě proto, že AI z jungovské terapie vychází a lze tedy 

očekávat, že analytici budou AI v praxi používat. 

Přes veškeré snahy se nám nepodařilo navázat kontakt s terapeuty 

z ČSAP. Naopak velmi dobře jsme ke spolupráci získávali absolventy 

výcviku P. Middelkoopa. 

1 Jak je tomu u již zmiňované KIP. 
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1.3 VÝZKUMNÝ ZÁMĚR A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Prvotním impulzem k zabývání se AI byla osobní zkušenost autorky. 

Odtud pramenila zvědavost dovědět se, jak mohou AI zakoušet klienti u jiných 

terapeutů a ,Jak se taková AI doopravdy dělá". 

Na základě těchto úvah jsme stanovili náš výzkumný záměr 

zmapovat situaci AI v Čechách z pohledu terapeutů, kteří s ní pracují. Náš 

výzkum má podobu mapujtci studie. Z toho důvodu jsme nestanovili :l.ádné 

hypotézy, pouze jsme si kladli otázky: 

1. Jak probíhá AI v praxi? 

2. Jaký je přínos AI pro psychoterapii? 

3. Kdy a pro koho je AI indikovaná nebo naopak kontraindikovaná? 

Z výše uvedených výzkumných otázek, vyplývají i tři základní 

výzkumné okruhy, jimiž jsme se v praktické části naší práce zabývali: 

1. Faktický průběh AI 

V teoretické části jsme popsali, jak AI probíhá (viz kap. 2.2.1 

teoretické části). Naším cílem pak bylo doplnit a upřesnit podobu 

konzultace s AI a zjistit možné odchylky nejen mezi jednotlivými 

terapeuty, ale i mezi postupy uváděnými v odborné literatuře a 

praktickým použitím Al. 

Zaměřili jsme se na některé podstatné momenty v konzultaci -

jako je úvod a nalezení tématu, úloha terapeuta při Al, ukončení 

imaginace a možné formy jejího propracování. 

2. Přínos AI pro psychoterapii 

AI je specifickou metodou. Zajímalo nás, jaké možnosti jsou 

v ní skryty a co může vnášet do terapie. Otázky směřovaly na zjištění 

terapeutického potenciálu Al, jejího přínosu terapeutickému vztahu a 

procesu, přičemž pojem terapeutický potenciál shrnuje veškeré léčebné 

možnosti Al, jichž lze v terapii použít. 

Termín se může jevit poněkud vágní, avšak tato nejasnost byla 

naším záměrem. Předpokládali jsme, že jen takto získáme široké 
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spektrum výpovědí, v nichž budou postiženy i méně obvyklé možnosti 

námi popisované metody (o kterých bychom se jinak nedověděli). 

V tomto smyslu je zmíněný pojem terapeutický potenciál 

nadřazený pojmům "přínos terapeutickému vztahu a procesu", neboť 

tyto zahtt-mje. Zjišťování přínosu AI terapeutickému vztahu a proc~..:su je;: 

již specifickou oblastí našeho zájmu. Naproti tomu ot~zkft zacílená na 

terapeutický potenciál je obecně mapující. 

3. Indikace a kontraindikace 

AI je jednou z mnoha metod, které je možno použít 

v psychoterapii. Tuto metodu volíme se zřetelem k tomu, s kým chceme 

takto pracovat a čeho chceme dosáhnout. Uvědomění si možností a 

mezí této metody je jedním z podstatných předpokladů pro zdárný 

průběh psychoterapie. 

1.4 POUŽITÁ METODA 

V prvé řadě jsme zvažovali, jakým způsobem budeme k samostatnému 

výzkumu jako přistupovat. V mnoha ohledech - z hlediska záměru, zkoumané 

problematiky i osobnímu nastavení autorky - se nám zdál vyhovující spíše 

kvalitativní než kvantitativní přístup. Ten podle Strausse a Corbinové (1999) 

napomáhá "odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem ... a získat o 

jev u detailní informace" (Strauss, Corbinová, 1999, s.ll ), což odpovídá 

našemu výzkumnému záměru. Z této volby pak vyplýval i výběr konkrétní 

metody. 

AI je sama o sobě velmi proměnlivá, vysoce individuální zkušenost. 

Pro její zkoumání se nám jako nejvhodnější nástroj jevil rozhovor, který díky 

své variabilitě dovoluje zachytit AI ve své různorodosti. 

Rozhovor je vysoce interaktivní výzkumná metoda, procházíme 

společně s respondenty živým a tvořivým procesem. Zaznamenáváme to, co 

respondent říká, můžeme bezprostředně reagovat a doptat se na doplňující 

informace. Tímto způsobem můžeme získat větší množství informaci než 

jinými metodami. 



82 

Také osobní kontakt s respondenty přináší četné výhody. Verbální 

sdělení je tak obohaceno o informace získané pozorováním. Tak nám neunikla 

paraverbální a neverbální složka sdělení1 • 

Rozhovor má však i několik úskalí. Je časově náročný, ale to v našem 

případě, vzhledem k předpokládanému malému počtu respondentů a potřebě 

vytěžit maximum informací, nehrálo roli. 

Dále mohou být odpovědi ovlivi1ovány tazatelem. To jsme se pokusili 

eliminovat použitím otevřených otázek a snahou vyhnout se návodným 

otázkám. 

Do třetice musíme počítat s tím, že z rozhovoru získáváme 

zprostředkovaná data - respondent nám zprostředkovává svůj pohled na AI a 

práci s ní (Ferjenčík, 2000). Vzhledem k povaze AI Gejí komplexnosti, 

intuitivnosti a nízké strukturovanosti) lze předpokládat, že výpovědi 

respondentů vystihují tento fenomén jen zčásti. 

Použili jsme polostrukturovaný rozhovor. Formulovali jsme 14 

otevřených otázek (tzv. primárních), které tvoří základ našeho rozhovoru 

(viz příloha I). Otázky sledují tři témata shodná s námi stanovenými 

výzkumnými okruhy. Pro podtržení souvislostí mezi konkrétními otázkami 

rozhovoru a výzkumnými okruhy, jsme vytvořili tabulku (viz tab.7). 

Zvláštním případem je otázka č.l, mapující subjektivní konstrukty 

jednotlivých respondentů týkající se AI, a otázka č.14, zaměřená na získání 

kontaktů na další potenciální respondenty2 (viz kap. 1.5.1). 

Primární otázky jsme doplňovali na místě tzv. sekundárními otázkami 

zacílenými na přiblížení, osvětlení či rozvedení informací poskytovaných 

terapeutem. 

Celková doba rozhovoru byla 45-60 minut. 

1 Takto jsme získali například podstatnou informaci o přínosu AI terapeutickému vztahu (viz 
kap. 1.6.3). 
2 Kvůli zajištění anonymity není tato otázka uvedena v záznamech rozhovorů (viz příloha III). 
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blk7V'k 'kruh ... hknk. tázk' h h Ta u a : rvz umne o ~v a e)IC o retlzacev o ac roz ovoru. 

Výzkumná otázka Výzkumný Čísla Zaměření otázek 
okruh otázek rozhovoru (co 

rozhovoru zjišťují ... ) 
Jak probíhá AI Faktický průběh 3-9 Celková struktura 
v praxi? AI konzultace s AI, 

výrazné momenty, role 
terapeuta při AI 

Jaký je přínos AI Přínos AI 10-12 Terapeutický 
do psychoterapie? psychoterapii potenciál, přínos 

terapeutickému 
procesu a vztahu 

Kdy a pro koho je Indikace a 2, 13 Možnosti a meze AI 
AI indikovaná nebo kontraindikace 
naopak 
kontraindikovaná? 

Specifické 1, 14 Subjektivní konstrukty 
otázky (otázka 1 ), kontakty na 

další terapeuty (otázka 
14) 

Zvolený postup se nám osvědčil při získávání a zachycení svébytných, 

osobních zkušeností terapeutů s AI i drobných nuancí při jejím používání. 

Takto jsme též zachytili neobvyklé postupy a způsoby použití AI (viz kap. 

1.6.5). 

Zvažovali jsme způsoby jak zaznamenávat rozhovory. V úvahu přišel 

diktafon a klasická tužka - papír. Nakonec jsme se rozhodli dělat si pouze 

písemné poznámky'. Ačkoliv si uvědomujeme, že tento způsob má četné 

nevýhody, domníváme se, že méně ovlivňuje či narušuje atmosféru setkání i 

rozhovor jako takový. 

Záznam rozhovoru jsme následně zaslali (většinou elektronickou 

cestou) respondentům k autorizaci. 

Byl připraven i rozhovor ve formě dotazníku, pro případ, že by některý 

respondent preferoval komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (příloha 

II). 

Po předchozí domluvě byl odeslán dvěma terapeutům, od nichž se ale vyplněný 

nevrátil. 

1 Jejich přepis je k dispozici v příloze liL 
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1.5VZOREK 

Již jsme se zmínili, že neexistuje žádná odborná asociace sdružující 

terapeuty pracující s AI. To zcela ovlivnilo způsob výběru našeho vzorku. 

Naším cílem bylo získat, co možná nejvíce kontaktů na terapeuty z různých 

míst ČR. Za kontakt jsme považovali jméno a telefonní číslo, případně e

mailovou adresu. 

1. 5.1 VÝBĚR VZORKU 

V souladu s výzkumným záměrem jsme pro výběr vzorku stanovili 

bazální kriteria. Ta konkretizovala požadované vlastnosti respondentů, kteří 

mohou být do našeho vzorku za·i;azeni. 

Naši respondenti splňují tyto požadavky (kriteria): 

• Respondent má působiště na území České republiky. 

• Respondent prošel minimálně jedním psychoterapeutickým 

výcvikem, přičemž jeden z absolvovaných výcviků ho profesně vybavil 

k používání AI. 

• Respondent má alespoň nesystematickou zkušenost v používání Al. 

Než půjdeme dále, uvedeme co znamená "nesystematická zkušenost". 

AI obvykle není možné používat paušálně pro každého klienta (viz kap. 

2.3 teoretické části). Pokud však některý z terapeutů tuto metodu opakovaně 

používá či použil při dlouhodobější terapii nejméně s jedním klientem, má tedy 

v našem pojetí s metodou "alespoň nesystematickou zkušenost"'. 

Pro výběr vzorku jsme použili metodu lavinového výběru (tzv. 

"technika sněhové koule" Ferjenčík, 2000, str.117). Důvodů k tomu bylo 

vícero; AI není běžně používanou metodou v české psychoterapii2
, navíc 

terapeuti s ní pracující nejsou sdruženi v samostatné odborné asociaci. Tato 

metoda "o sobě příliš nedává vědět". Předpokládali jsme, že respondenti budou 

vědět o někom, kdo pracuje stejnou metodou jako oni už proto, že příležitostí 

k profesionální přípravě v AI je málo a že se respondenti setkávají. Náš 

1 Obvykle však námi oslovení terapeuti uváděli větší množství zkušeností s AI. 
2 Možná ji terapeuti ve své praxi používají, aniž by ji jako AI označovali. 
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předpoklad se potvrdil. Většina našich respondentů absolvovala stejný výcvik 

(více viz kap. 4.2). 

V praxi lavinový výběr znamenal požádat respondenta v rámci 

rozhovoru o jméno a kontakt na osobu o níž ví, že splňuje námi stanovená. 

kriteria (otázka č. 14 našeho rozhovoru). 

Současně jsme také prostřednictvím internetu oslovovali některé 

odborné asociace a společnosti - Českomoravskou psycholerapeuticko 

společnost, (;SAP - s žádosti o zaslání potřebných kontoktiL Od první 

jmenované jsme obdrželi odpovčď s několika kontakty. Od druhé jsme 

11edostali odpověď žádnou. 

S obdobnou prosbou jsme se rovněž obrátili na své známé a přátele, 

kteří se pohybují v oblasti psychoterapie. 

Kombinací těchto postupů jsme získali 14 kontaktů. V tabulce 8 

uvádíme počty získaných kontaktů, způsob jakým jsme k nim dospěli a také 

nakolik jsme byli úspěšní. Přesto, že jsme použili několika postupů, k získání 

současného vzorku, nám sběr dat trval poměrně dlouhou dobu . 

Tblk8Z'k 'k k a u a : IS ane onta ty a strategie JeJIC z1s am . . .. h 'k' ' 

Zdroje Technika Odborné Známí a Celkem 
Kontakty sněhové asociace přátelé 

koule 
Počet ll 2 3 16 
získaných 
kontaktů 

Oslovení ll o 3 14 
telefonicky 
Oslovení e- o 2 o 2 
mailem 
Výsledný počet 5 o 2 7 
respondentů 

Jak je z tabulky patrné, nejvíce respondentů jsme získali právě 

lavinovým výběrem. Objevili jsme zřejmě jednu jeho nesmírnou výhodu, a tou 

je jakési "doporučení". Když jsme totiž kontaktovali terapeuta, uváděli jsme od 

koho jsme číslo získali. Předpokládáme, že právě tato informace mohla být 

jakýmsi doporučením či zárukou. 

Dva respondenty jsme získali přes naše známé a přátele. Žádného 

respondenta jsme nezískali prostřednictvím oslovení asociací. 
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Terapeuty jsme obvykle oslovovali telefonicky, ~-ož ~~_l'!l __ p~!pada_lo 

osobnější. Zároveň je domluva telefonem rychlejší. Pouze v jednom případě se 
"'~ .. 

nám stalo, že jsme se vůbec nedovolali. 

Ve dvou případech jsme se telefonicky domluvili na vyplnění dotazníku 

prostřednictvím elektronické pošty. Tyto dotazníky se nám však vyplněné 

nevrátily, byť jsme jejich vyplnění několikrát telefonicky i emailem urgovali. 

Tři oslovení terapeuti nám sdělili, že s AI nepracují, a to i přesto, že 

jsme na ně získali kontakt od našich respondentů či od odborné asociace. 

1.5.2 CHARAKTERISTIKY VZORKU 

Ze 14-ti oslovených terapeutů jsme nakonec získali data od sedmi z 

nich. Náš vzorek (n=7) je složen z pěti žen a dvou mužů (viz tab.7). 

Mimo terapeuty, kteří mají alespoň nesystematickou zkušenost s AI, 

byla do našeho vzorku zařazena i respondentka, která uvedla, že Al přímo 

v terapii s klienty nepoužívá. Své dosavadní zkušenosti získala při vedení AI 

kolegů terapeutů. Jejím přispěním jsme však hlouběji a důkladněji uvažovali o 

otázce vhodného použití, možností a mezí AI. To nám připadalo natolik 

zajímavé a podstatné, že jsme se rozhodli získané poznatky zužitkovat pro naši 

práci a následně na tyto úvahy navázat v rozšířeném šetření v rámci rigorózní 

práce (viz kap. 1.8). 

Respondenti měli na výběr, zda chtějí být uvedeni v naší práci: pod 

číselným kódem či pod vlastním jménem. První variantu preferovalo pět 

respondentů, druhou pouze dva (ak. mal. Kamila Ženatá a Mgr. Jan Jakub 

Zlámaný), ty budeme v naší práci uvádět pod iniciálami. 

Sledovali jsme vybrané demografické údaje, o nichž jsme se 

domnívali, že by mohly hrát nějakou roli v souvislosti s námi sledovaným 

fenoménem. Rozdělili jsme si je do dvou kategorií. 

První kategorie zachycuje takové informace o respondentech, o nichž 

JSme předpokládali, že by mohly více konkretizovat skupinu terapeutů 

zabývajících se Al. Druhá se přímo vztahuje na práci s Al. (více viz níže) Pro 

přehlednost jsme každou kategorii údajů zaznamenali do dvou tabulek 9, 1 O. 



Sledované demografické údaje: 

1. Obecné: 

• Pohlaví 

• Věk 

• Délka terapeutické praxe 

• Terapeutický směr, z něhož nejvíce čerpají 

T b lk 9 Ob 'd fi k' , d . a u a ecne emogra 1c e u aJe 
Respondenti Pohlaví Věk Délka terapeutické 
(n=7) praxe (roky) 

K.Ž. z 51 10 

r2 z 57 20 

r3 M 58 34 

J.J.Z. M 34 8 
r5 z 39 5 

r6 z 46 6 
r7 z 42 15 

2. Specifické: 

• Délka používání AI při práci s klienty 
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Terapeutický směr 

rogersovská 
psychoterapie, 
psychoanalýza, AI* 
SUR, gestalt 
psychologie, analytická 
psychologie 
analytická psychologie, 
KIP, )..I . 
daseinsanalýza, AI* 
KIP, daseinsanalýza, 
psychoanalýza, AI* 
daseinsanalýza 
analytická psychologie, 
AI* 

• Jak často používají AI (Frekvence používání AI) 

• Převažující klientela (z hlediska problematiky s níž klient přichází) 

b lk 10 s 'fi k, d Ta u a : )peci 1c e fi k' , d . emogra 1c e u ~ue 

Respondenti Frekvence používání Délka používání AI Převažující 

AI při práci s klienty klientela 
(roky) 

K.Z. výhradně 5 bez specifikace 
r2 vícekrát týdně 15 bez specifikace 
r3 vícekrát týdně 15 bez specifikace 

J.J.Z. týdně 4 závislosti 
r5 nepoužívá o bez specifikace 

(na předchozím 
pracovišti zejm. 
psychotici) 

r6 čtvrtletně (cca 5-krát) 4 psychotičtí a 
hraniční 
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r7 týdně 3 neurotičtí, 

hraniční klienti, 
děti 

Věkový průměr našich respondentů je přibližně 4 7 Jet (46, 7). Průměrná 

délka praxe je 14 let ( 14,0) a zkušenost s používáním Al je v průměru 7 let 

(6,6). Minimální délka psychoterapeutické praxe je 5 let. 

Nepřevažuje žádné teoretické zaměření. Respondenti převážně prošli 

více než jedním výcvikem (nepočítáme-li výcvik týkající se Al). Většina z nich 

(5) prošla již zmiňovaným výcvikem prof. Petera Middelkoopa (tito 

respondenti jsou označeni "AI*"). Ostatní (2) byli na práci s AI připravováni 

jinak. 

Frekvence používání AI je mezi terapeuty odlišná. Jejich výpovědi jsme 

utřídili do pěti kategorií a umístili na škálu, z níž je četnost1 lépe patrná: 

výhradně (I) vícekrát týdně (2) týdně (2) měsíčně(O) čtvrtletně (I) vůbec (I) 

Vysvětlivky: 
Výhradně - používá pouze, výlučně 
metodu AI 
Vícekrát týdně- použití AI minimálně 
dvakrát týdně 
Týdně - použití AI minimálně 

jedenkrát týdně 
Měsíčně - použití AI alespoň jednou 
do měsíce 
Čtvrtletně- použití AI alespoň jednou 
za tři měsíce 
Vůbec - při práci s klienty AI 
nepoužívá 

Obvykle respondenti nepoužívají AI po celou dobu a ve všech 

konzultacích s klientem. Její užití zvažují v kontextu s momentální situací (v 

terapii i v osobním životě klienta). Proto je frekvence používání AI spíše 

přibližným odhadem než přesným údajem. Většina respondentů uvádí, že s AI 

pracuje nejméně jednou za týden. 

Respondenti také uváděli, že frekvence používání je ve velké míře 

závislá na problematice, s níž za nimi klienti většinou přicházejí (viz kap. 2.2.1 

teoretické části). Většinou nepoužívají výhradně Al. 

1 Četnost je doplněna údajem o počtu respondentů, kteří ji vykazují. 
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Za zmínku jistě stojí to, že převážná většina respondentů má působiště 

v Praze1
• A to i přes naši cílenou snahu kontaktovat terapeuty zjiných měst a 

oblastí. Nicméně nepředpokládáme, že by tento fakt měl výrazný vliv na 

výsledky našeho šetření. 

Z našeho ne příliš početného vzorku nelze vyvozovat žádné exaktní 

závěry. Můžeme si však povšimnout některých zajímavých faktů. Tak 

například terapeutická praxe našich respondentů je delší než doba, po kterou 

používají Al. Lze tedy s opatrností říct, že AI většinou nepoužívají začínající 

terapeuti. Také se ukazuje, že k používání AI mají zřejmě blíže terapeuti 

hlubinně nebo humanisticky orientovaní, což je vzhledem k teoretické bázi AI 

logické. 

1.6 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

V této kapitole předkládáme sebraná data roztřízená podle toho, na 

kterou naší výzkumnou otázku odpovídají. Pro větší přehlednost jsme je utřídili 

do kategorií a doplnili stručným souhrnem v závěru jednotlivých částí kapitol. 

Navíc je v příloze tabulkové shrnutí výpovědí všech respondentů. 

Současně jsme kurzívou odlišili přímé citace a normálním písmem jsme 

uvedli informace, která se objevovaly opakovaně. Někdy jsme opakovaná 

tvrzení ilustrovali přímou citací uvedenou v poznámce pod čarou. 

Součástí této kapitoly je také tabulka, v níž jsou zaznamenaná veškerá 

získaná data. 

To vše slouží jako podklad pro následující kapitolu, kde se pokusíme 

získaná data shrnout jako celek a interpretovat. 

1.6.1 CO JE AKTIVNÍ IMAGINACE? 

Naše první otázka směřovala ke zjištění významu AI pro naše 

respondenty a představ s ní spojených (tzv. subjektivních konstruktů). 

1 Byť základna ČSAP je spíše v Brně než v Praze. 
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Respondenti hovořili o tom, co AI je, jaké má vlastnosti a co je pro AI 

podstatné: 

o "aktivní - pohyb, start dynamika, imaginace - široký prostor napitý 

afektivně obarvenými informacemi" (r7) 

o "proces" (K.Ž.) 

o "sdělení" (K.Ž.) 

o "symbolické zpracování toho, co člověk žije" (r 5) 

"Beru AI jako skutečnost. " (r6) 

o "urychlovač" (r7), "rozhýbávadlo" (K.Ž.) 

o "spojení ratia a emocí" (K.Ž.) 

o "vztahová záležitost, kontakt s druhou osobou" (K.Ž.) 

o .... má svá pravidla, ale není striktní" (r2) 

o "úskalí AI" (r3) 

o přijetí, důvěra, bezpečí 

o "transcendentní funkce" (r 3) 

o "klientovo já se vydává na svoji nejvlastnější cestu" (r7) 

Ve svých výpovědích respondenti zmiňovali i použití AI a jejího místa 

v psychoterapii: 

o "může být i psychodiagnostickým nástrojem" (J.J.Z.) 

o "exotické koření psychoterapie" (J.J.Z.) 

o "A/je vysoká škola psychoterapie" (r3) 

Také uváděli prameny získaných znalostí a zkušeností o AI: 

o vlastní prožitky a zkušenosti 

o "ten, co nás to učil" (r6) 

o literatura 

o "Jung, rozdíly mezi pojetím Junga a ostatními" (r3) 

Jak je z výpovědí patrné, jsou s AI spojené různorodé představy. 

Respondenti uvádějí množství charakteristik AI, také se často vracejí ke svým 

zkušenostem s ní. 

Opakovaně zaznívalo, že je AI dynamickým prvkem psychoterapie. 

K tomu je však nutné nastolit atmosféru bezpečí, přijetí a důvěry. 
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1.6.2 FAKTICKÝ PRŮBĚH Al 

Velká část otázek z rozhovoru směřovala na zjišťováni faktické podoby 

a průběhu AI. Našim cílem bylo postihnout AI v co možná nejširší paletě jejích 

barev a odstínů. Nejprve nás zajímala celková struktura konzultace s Al. 

Jelikož. st: respondenti ve svých výpovědích víceméně shodovali, zvolili 

jsme pro tuto kapitolu odlišnó čh.~nční n(.~Ž u kapitol nitsk~dujíd(.~h. To nitm 

umožňuje uvést jemné nuance, které se v členění konzultace s Al objevují. 

Podle našich respondentů je bčžnč užívané schéma: 

úvodní rozhovor - imaginace - následný rozhovor 

Někdy terapeuti uváděli i konkrétní časové údaje: 

" Úvodní rozhovor 1 O -15 minut, imaginace 20 minut a povídání o imaginaci 

20 minut. " (J.J.Z.) 

V uvedeném harmonogramu konzultace mohou být drobné odchylky. 

Pokud klient nikdy neimaginoval, je nutné, aby získal potřebné vstupní 

informace. 

"Dávám instrukce, zejména pokud klient nemá s AI zkušenost." (r2) 

Respondenti uváděli, že nemají vypracovaný univerzální způsob 

zadávání AL Počátek AI má tak různé podoby. Vstup do imaginace může 

obsahovat jistou zvláštnost: 

"Může existovat rituál, který s klientem máme." (r2) 

Mezi imaginaci a následný rozhovor může být vloženo Ge-li dostatek 

času) ztvárnění imaginovaného nejčastěji výtvarnými technikami, ale i 

prostřednictvím hudby a tance (viz níže). 

Konzultace s AI také nemusí obsahovat úvodní rozhovor, pokud se na 

tom terapeut s klientem domluví předem, na předchozí konzultaci. AI může 

přesahovat do dvou konzultací. To tak, že se v předchozím setkání terapeut 

s klientem domluví, že na dané téma zkusí příště imaginovat. 

"Na AI se většinou domluvíme předem- na předchozí konzultaci." (r6) 
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Nebo je možné se k imaginaci vrátit v následující konzultaci. 

"Někdy je možné se obsahem imaginace zabývat ještě další konzultaci." (r3) 

"Příště se k tomu můžeme vrátit." (r6) 

Jak jsme zjistili, mimořádně důležité je dobré načasování jednotlivých 

částí konzultace. To znamená, že je třeba dbát na to, aby byl dostatečný prostor 

nejen na samotnou imaginaci, ale také na následný rozhovor. 

"Musí zbýt čas na závěrečný rozhovor." (K.Ž.) 

"imaginace je tak dlouhá, aby byl č'as na následný rozhovor." (r3) 

"Musí být dosl času, je třeba projít to, co se vynořilo. Někdy uzemnit a 

ohraničit. Ošetřit klienta. " (r7) 

Zaznamenali jsme zajímavý postřeh o délce imaginace: 

"Obvykle platí, že čím je imaginace kratší, tím víc jde k podstatě{. . .} Dlouhá 

imaginace naznačuje prožívání tíhy." (K.Ž.) 

Shrneme-li výše uvedená fakta, zjistíme, že konzultace s Al má do jisté 

míry fixní strukturu, na níž se respondenti shodli. Zároveň jsou možné některé 

odchylky vyplývající z konkrétní situace. 

• VZNIK TÉMATU ČI MOTIVU 

Pro AI je obvyklejší práce s tématem. Protože neJsou stanovena 

"univerzální" témata, zajímalo nás z čeho se téma rodí. Jinými slovy, co může 

být podkladem či předmětem imaginace. 

Zjistili jsme, že téma: 

o přináší klient' 

o vzniká na základě dohody 

o je věcí protipřenosu 

Téma může zaznít: 

o "jako takové motto" (K.Ž.) 

o "jako otázka" (J.J.Z.) 

1 "Zeptám se klienta, co by na to řekl, kdyby to, o čem mluvíme, převedl do obrazů. " (r7) 
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Základem pro AI může být: 

o to aktuální, to, co se vynoří 

o "sen nebo jeho část" (r3) 

o "nevyslovitelný pocit" (r 3) 

o dominující moment z úvodního rozhovoru 

o "vznikne z něčeho předešlého -z nějakých zádrhelů v tématech1 
" (r6) 

o "téma se obvykle vynoří samo z klientova příběhu" (r7) 

o "nosné je téma, které se v sezeních často opakuje" (r7) 

Někdy se může stát, že "téma AI nemusi korespondovat s tématem 

předchozího rozhovoru" (r5). V AI tak může vyjít na povrch něco, co klient 

opomněl nebo tomu nepřikládal takový význam. 

Pro někoho může být obtížné čekat na to, co se vynoří před vnitřním 

zrakem, "pak je možné použit Leunerových motivů" (r5). 

Dohodou terapeuta a klienta vzniká téma. Téma může zaznít v mnoha 

podobách. Podnětem pro AI bývá to, co je v tu chvíli aktuální či aktualizované. 

Na volbu tématu má vliv i protipřenos. 

• ÚLOHA A VSTUPY TERAPEUTA 

AI je setkáním jedince se sebou samým. Zajímalo nás, co respondenti 

považují za podstatné ve svém působení a čím přispívají, aby takové setkání 

mohlo proběhnout. 

Respondenti uváděli tyto role terapeuta: 

o "Vnitřní hlas" (K.Ž.) 

o d ' '2 o pruvo ce,provazent 

o "Moje úloha spočívá v tom, aby to co se vyjeví bylo pro klienta 

srozumitelné" (r7) 

o partner 

o "kotevní lano, remorkér" (J.J.Z.) 

o podpora, opora, jistota záchrana, bezpečí3 

1 "Aktivní imaginace je pokus se na to podívat jinak." (r6) 
2 "Turistický průvodce, který se tu a tam zastaví a ukáže na význam, na přírodu ... " (r7) 
3 "Být pro klienta bezpečí, prostor, aby si klient mohl dovolit imaginovat. "(r5) 
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o .. Terapeut je průvodcem nevědomím. Poskytuje svoje já na podporu 

klientova ega. " (r() 

Své vstupy charakterizovali jako: 

o "doprovod s úctou" (K.Ž.) 

o "sledování v úžasu" (K.Ž.) 

o "zájem" (K. :Z.) 

o "propojení nevědomí terapeuta a klienta" (r7) 

o "stavění klienta na nohy" (K.Ž.) 

o "nezasahovat víc" (r2) 

o "jsem opatrná" (r6) 

o "Jsem mateřská .. .jsem opatrná - klient i terapeut vnímá AI odlišně. 

Nepracuji s AI často, tak jsem trochu úzkostná, bojím se, kam to 

člověka zavede. " (r6) 

Z pohledu většiny našich respondentů je přínosné, když terapeut zaujme 

roli průvodce, čili někoho, kdo není příliš aktivní, ale účastní se celého 

procesu, jímž klienta provází. Toto provázení se děje s obrovskou opatrností a 

péčí tak, aby klient cítil jistotu a bezpečí, aniž by však byl invalidizován, 

naopak spíše posílen ve svých kompetencích. Z výše uvedených výpovědí je 

patrná velká úcta terapeutů k procesu Al. 

• ZÁZNAM KLIENTOVÝCH SDĚLENÍ 

Ptali jsme se, zda si respondenti zaznamenávají sdělení klienta během 

imaginace a jak s nimi dále nakládají. 

Všichni respondenti pořizují záznam imaginace. 

Obvyklá forma zápisu je: 

o bodový záznam 

o záznam podstatného 

, . d 1 I o zapts os ova 

1 " ... něco se může zapomenout. " (r 5) 
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o poznámky pro sebe 

o následná práce s nimi 1 
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o "Ono se to využívá samo. Rozjede to dynamiku. Tyhle setkání jsou 

hodně silný a často tu terapii posunou. Klienti o tom velmi často začnou 

mluvit sami" (r7) 

o " Vracím se k tomu v každém případě - ať už smna - tet~}' tak, že z ní 

vyvodím, jak s klientem pracovat dál - anebo spolu s klientem o 

imaginaci mluvíme při dalších sezeních, když jej to zajímá či když mně 

to připadá užitečné. " (r6) 

o "Přepis poskytuji klientovi." (KŽ.) 

Většinou jsou záznamy pořizovány přímo během imaginace. V jednom 

případě respondentka uváděla, že pořizuje zápis až po skončení konzultace. 

"Během sezení jsem s klientem". (r7) 

Jedna respondentka uvedla, že s klienty imaginuje, aniž by jí sdělovali, 

co se jim "před očima" děje. 

"Klient při imaginaci nesděluje, co imaginuje, to probíráme zpětně." (r2) 

Vesměs respondenti s dlouholetou praxí uváděli, že si nedělají doslovný 

zápis, poznamenávají si bodově podstatné momenty. Zápisy respondenti 

používají pro sebe (používají je jako "diagnostické" vodítko v práci 

s klientem), ale také v další terapii. Někdy se k předchozí imaginaci vrací, pak 

mohou být poznámky nápomocné. Jen v jednom případě je přepis poskytován 

klientovi. 

• UKONČENÍ AI 

Vzhledem k tomu, že AI pracuje s nevědomým materiálem, který je 

sám o sobě bezbřehý, je nutné, aby práce s ním byla ohraničená a jasně 

vymezená. Ptali jsme se respondentů jakým způsobem ukončují imaginaci a 

kdy. 

1 
" Vracíme se k nim. " (JJZ.) 



Imaginace končí: 

o na základě dohody terapeuta s klientem 

o "když mám dojem, že můžeme skončit" (JJZ.) 

o "někdy imaginaci ukonc'uje sám klient" (r3) 

o "ptám se klienta" (r6) 

Na otázku, kdy je možné imaginaci ukončit respondenti uváděli: 

o "když cítím, že něco proběhlo" (r6) 

o ,. v situaci, kteráje příjemná" (JJZ.) 

o "tehdy, aby se klient necítil špatně " (r J) 

o .. v mf.c;tě, kde hy se mohl ukotvit" (r5) 

o "když je jakž takž bezpečn,ý okamžik, kde klient může zůstat" (r6) 
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o "když cítím a slyším, že se spojilo dostatek sil, například pomocníků na 

podporu ega, pokud se objeví zdravý opěrný bod pro ego" (r7) 

Pokud v imaginaci chybí ono "místo klidu", je možné "klienta ryzvat, 

aby si takové místo našel" (r5). Nebo se terapeut s klientem domluví, že je to 

"konec pro tentokrát" (K.Ž.) a že se případně do imaginace vrátí v příštím 

setkání. 

Na úplný závěr lze zařadit i "jemné rozhýbání těla -jako po relaxaci" 

(r2), zvláště tehdy byla-li imaginace hluboká a intenzivní. 

Z našich záznamů vyplývá, že konec je v rukou klienta i terapeuta, není 

tedy nijak striktně stanoven. Jediným omezením a podmínkou je, že musí zbýt 

čas na následný rozhovor. Místo vhodné pro ukončení imaginace popisují 

respondenti vesměs shodně, jako místo klidu, kdy se příběh jakoby uzavírá. 

Pokud v imaginaci toto místo chybí, je mnoho strategií, jak s tím naložit. 

• NÁSLEDNÉ PROPRACOV ÁNÍ OBSAHŮ AI 

Imaginovat samo o sobě nestačí, to je pouhá část procesu AI. Proto nás 

zajímalo, jak probíhá následné propracovávání imaginativního příběhu. 

Respondenti uváděli tyto možnosti: 

o interpretace 
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o "Není nutná interpretace" (r3) 

o pocitové reakce 

o amplifikace 

o analogie 

o hledání kontextů 

o "Stejně jako se sny ptám se, co ho (klienta pozn. autorky) k tomu 

napadá , 1-::íkám, co napadá mě, přemýšlíme o čem by to mohlo být. Jsou 

3 roviny výkladu- subjektová, objektová a přenosová." (r5) 

o "Nepoužívám úplně jungiánské symboly, spíš daseinsanalytický přístup. 

Zajímá mě, jak imaginace souvisí životem." (r6) 

o "Pracuji na groundingu, aby se klient dostal do dobrý kondice, aby 

mohl odejít. " (r7) 

Jeden z respondentů popsal poměrně podrobně svůj postup při 

následném propracovávání: 

"Ptám se klienta, jestli tomu nějak rozumí, jestli vidí souvislost mezi 

imaginací a realitou. Pak mu převyprávím, jak jsem to slyšel já - reflexe. 

Většinou jim to sepne, když ne, dávám nabídky, co by to mohlo znamenat- jaký 

to má existenciální smysl (podle daseinsanalýzy) nebo symbolický význam 

(jungiánský pohled)." (JJZ.) 

Někdy může nastat situace, kdy není nutné se imaginací zabývat 

podrobněji. 

"Někdy stačí jen usadit, není nutné se do toho vrtat. To člověk vycítí." (r7) 

Podle našich respondentů následné propracování vede k: 

o "hlubšímu uvědomění" (r2) 

o "klient se učí jak přistupovat k danému (nevědomému - pozn.autorky) 

materiálu" (K.Ž.) 

Jedna respondentka hovořila i o tom, čeho se dotýká následné zpracovávání 

(ale i AI jako celek): 

"Odhalení osobní i kolektivní symboliky, dotýkáme se komplexů, archetypzi, 

terapeutického vztahu. " (K. Ž.) 

Univerzita Karlon v Praze 
Filozofická fakulta 

Knihovna katedry psy®.ologie 
UOOI) ~"~" A~ Q!l~6 20 
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Pro zpracování obsahu AI jsou často používané postupy jako je 

amplifikace, interpretace, hledání a analogií a kontextů v životě klienta, což 

jsou postupy uplatňované i v práci se sny. Někdy není zcela nezbytné 

imaginativní obsah rozebírat - někdy je jeho poselství naprosto transparentní. 

Obvykle však následné propracování vede v hlubšímu uvědomění významu 

imaginovaného, což může přijít i v některém z následujících sezení. 

• DALŠÍ ZPŮSOBY PROPRACOV ÁNÍ AI 

K propracování obsahu imaginace nemusí být použit výhradně rozhovor. 

Zajímalo nás, zda respondenti využívají i jiných alternativ zpracovávání. 

Respondenti uváděli tyto možnosti: 

o malování a výtvarné techniky' 

o ztvárnění pomocí kamenů či písku 

o "přehrávání, dohrávání" (r2) 

o "hudba" (r3) 

o "tanec" (r3) 

Nejčastěji respondenti zmiňovali malování, to může probíhat: 

o v průběhu té samé konzultace, v níž se odehrála i imaginace 

o při následné konzultaci 

o doma 

o "když je čas (například ve výcviku) " (r4) 

o "využívám propojení s arteterapeuty" (r6) 

Pokud klient maluje doma, přináší svůj výtvor do terapie, ale také ho 

nosit nemusí. 

"Klienti někdy malují sami, ale ne nosí to zpět do terapie. " (r6) 

Malování přináší: 

o "možnost znovu prožití materiálu (imaginace - pozn. aut.)" (K.Ž.) 

o "ukončení, uzavření" (K.Ž.) 

1 "Malování a AI jsou si velmi blízké. " (K.Ž.) 
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o " Člověk se k tomu (k imaginaci - pozn. aut.) při malování může vrátit, 

když je sám. Může to pak zažít jinak." (r5) 

Nejčastěji vyhledávanou formou následného propracování, která 

doplňuje rozhovor, je malování. To se může dít v rámci konzultace nebo 

doma. Zpravidla pak klienti přináší své výtvory do terapie. 

V malování se člověk vrací k proběhlé imaginaci a uzavírá ji na jiné 

úrovni, než se to děje v rozhovoru. 

1.6.3 AKTIVNÍ IMAGINACE V PSYCHOTERAPII 

AI je většinou není používána v průběhu celé terapie, o j~jím zařazení 

rozhodt~je primárně terapeut. V této souvislosti jsme si kladli otázku- Proč je 

do terapie zařazována? Cu terapii může přin~st? 

Zaměřili jsme se na tři oblasti; na terapeutický potenciál AI obecně, na 

její přínos terapeutickému procesu a také na to, zda a jak ovlivňuje 

terapeutický vztah. 

• TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL AI 

Ptali jsme se, v čem jsou možnosti Al, co vlastně terapii přináší. Respondenti 

uváděli, že její potenciál tkví: 

V tom,co může klient při AI prožívat: 

o "prožívání vytěsněného" (K.Ž.) 

o "cítění sebe jako celku" (K.Ž.) 

o "obohacení"(r2) 

o "vyrovnanost" (r2) 

o "spirituální přesah " ( JJ Z.) 

V tom, že napomáhá: 

o propojení emocí a tělesných prožitků 1 

o návrat sám k sobě2 

o rozhýbání děje 1 

1 "propojení těla a hlavy" (K.Ž.) 
2 "klient jde sám k sobě" (r3), "cesta k sobě jiným způsobem" (r5) 
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o "přijetí sebe" (r2) 

o "moudření" (r2) 

o "nastolování vnitřní změny" (K.Ž.) 

o "napojení se na síly klientovi vlastní" (r3) 

o "rozšb't:eni viděni svého problému, viděni reality z jiného úhlu" (J.J.Z.) 

o "mnohdy zjistí, že mqji velký kreativní potenciál" (.J.JZ.) 

o .... osvobození od tlaku. zproštění se lpění, chtěni" (J.J.Z.) 

o "záleží na člověku, co si z toho vezme" (r5) 

Také v tom, co se během ní děje ... : 

o "zobrazení situaci, které by se v realitě nemohly odehrát, situace se dějí 

podle klienta" (r3) 

o "nacházení vlastních zdrojů" (r 3) 

o "objeví se svět, kterej je moudrej" (r4) 

o "podobný jako se snama, nevěřím, že by to fungovalo bez interpretace" 

(r5) 

o "nejvíc pokladů má člověk v sobě- jejich objevování" (r2) 

o "když se osloví nevědomí, objevují se obrazy a emoce, které tam byly 

zasunuté2
" (r7) 

o "taky se v průběhu tohoto procesu propojí "příběhy duše" terapeuta a 

klienta." (r7) 

Z tohoto pohledu říkali respondenti o Al, že je: 

o "protipól běžného života" (r2) 

o svoboda3 

o "zacházení s vlastním nevědomím" (K.Ž.) 

o "AI není výkonová, ale uvolňující" (J.J.Z.) 

o "cesta ksobějinýmzpůsobem" (r5) 

o "Mě na tom připadá skvělej ten prožitek, ne intelektualizováni. Je to 

emocionílní. Je to poznání přes prožitek. Je to jako výlet. " (r6) 

1 "sebeaktualizační síly, čištění, kreativita" (K. Ž.) 
2 "Tak například získá klient kontakt s oblastí, které se bál a prostřednictvím obrazů zjistí, že 
se bát nemusí." (r7) 
3 "je polem svobody" (r3) 
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AI je respondenty často vnímána jako prostor svobody, mnohými svými 

vlastnostmi je jakýmsi protikladem k bčžnému životu. AI vrací klienta k sobč 

samotnému, dává možnost ke scelování a přijímání odštěpených částí psyché. 

Může znamenat nakročení ke změně. 

• TERAPEUTICKÝ PROCES 

Zajímalo nás, co může AI znamenat pro terapeutický proces: 

o "rozhýbávadlo"1 

o podpora 

o jiný druh setknní2 

o silný zdroj 

o oživuje, revitalizuje3 

o "je proti nudě" (J.J.Z.) 

o "přináší něco nového, nečekaného" (J.J.Z.) 

o "přináší moment zvědavosti, hravosti a tvořivosti" (J.J.Z.) 

o "zpětná vazba" (r6) 

Napomáhá: 

o "korektivní fixace" (K.Ž.) 

o "udržení kontaktu s individuací" (r3) 

o setkání s tématy nevědomí4 

o "pouštění vědomé kontroly, která může dusit" (J.J.Z.) 

o když by terapie nešla 

o "u klientů hodně racionálně uvažujících, aby se dostali víc k pocitům 

nebo do většího kontaktu se sebou" (r5) 

o ozřejmení problému 

o "pomůže vhledu" (r6) 

o "upevnění toho, co opravdu je" (r 5) 

1 "Děj se děje sám od sebe." (K.Ž.) 
2 "hlubší setkání" (r2) 
3 "je to něco živého" (JJZ.) 
4 "Může být víc v kontaktu s emocí a energií, která k tomu patří. Být v kontaktu se svým 
bytostným Já." (r7) 
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AI bývá z hlediska terapeutického procesu označována za dynamický 

prvek. Je prospěšná v okamžicích, kdy se terapie pozastavuje. Přináší setkání 

s nevědomými obsahy. To mnohdy pozmění náhled na situace a skutečnosti, na 

něžjsou vázané. 

• PŘÍNOS TERAPEUTICKÉMU VZTAHU: 

Každé psychoterapeutické působení je založené na interpersonální 

interakci. Jako takové je ovlivněno oběma stranami, které do ní vstupují, a také 

jejich vzájemným vztahem. 

Co AI přináší vztahu?: 

o "plné setkání" (r2) 

o vede k sebepřesahu 

o " část významu symbolu zůstane skryta - tajemství, patří sem i to, že 

některé věci není třeba vyslovovat" (r2) 

o "výzva" (r 3) 

o "imaginativní terapeutické pole" (r3) 

o posílení důvěry, bezpečí 

o "obohatí vztah o nové velmi silné podněty" (r7) 

o "odevzdání se, schopnost odevzdat se, zbavení se kontrol/" (J.J.Z.) 

o otevřenost 

o "radost" (r5) 

Vztah a některé jeho prvky jsou pro AI velmi podstatné ... : 

o "vztah je mostem" (K.Ž.) 

o "díky vztahu lze projít zraněním" (K.Ž.) 

o důvěra 

o "intimní prostor" (r3) 

o "na povaze vztahu záleží, zda a jak bude AI probíhat" (r3) 

AI obohatí nejen vztah a klienta, ale i terapeuta: 

"Terapeut s klientem žije jedinečný příběh, který i jeho obohacuje. " (r7) 

1 "Klient vidi, že může jit i po nejisté půdě, že ho terapeut podrž i. " (r7) 
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U odpovědí na tuto otázku se ukázalo jakou výhodu má osobní 

rozhovor. Jedině tak jsme totiž mohli zachytit tak podstatnou informaci, jakou 

bylo váhání nad odpovědí (u této otázky) u třech respondentů. Respondenti je 

vyjadřovali nejen delším mlčením, ale i verbálně: 

"To nevím." (r5) 

"Nad tím jsem ne přemýšlela. Nevím, nemám pocit, že by se to tak projevilo. " 

(r6) 

Z odpovědí lze však vyvodit, že AI posiluje důvěru, bezpečí a 

otevřenost ve vztahu. Vytváří nový prostor v terapii, přináší nové společné 

zážitky. 

Tak, jak AI ovlivňuje vztah mezi terapeutem a klientem, tak ten 

determinuje Al. Jsou ve vzájemné závislosti. Jedno se odvíjí od druhého. 

1.6.4 INDIKACE A KONTRAINDIKACE 

U každé metody je podstatné vědět, pro koho je vhodná, přínosná a 

komu naopak může uškodit. I to jsme zjišťovali od našich respondentů -

terapeutů, kteří zkušenost s AI mají. 

• INDIKACE 

V prvé řadě jsme se zajímali o to, komu a v jaké situaci může být AI 

užitečná. 

V odpovědích se objevovalo hledisko situační: 

o při delší psychoterapii 1 

o pokud je vytvořen dobrý terapeutický vztah 

o podle konkrétní situace 

o pokud je třeba použít tvořivý přístup 

o když má člověk zúženou možnost vidět svůj problém 

o pro klienty, kteří jsou zavaleni realitou 

o pokud klient nemá přístup k sobě 

1 "Použiju až ve fázi, kdy je vypracovaný určitý stupeň důvěry, kdy se můžeme pustit do 
nestrukturovaných vod, za zavřené dveře nebo do šachty výtahu. " (r7) 
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o "i pro skupinu" (J.J.Z.) 

o když terapie nejde 

o " V situaci, kdy se točíme v kruhu, a zároveň by ten člověk chtěl něco 

dělat, něco změnit." (r6) 

o "vhodné v případě syndromu vyhoření" (J.J.Z.) 

Hledisko osobní a osobnostní: 

o podle osobnostní struktury klienta 

o "nutná je motivovanost klienta" (K.Ž.) 

o "pro neurotické klienty, {. .. ]pro hraniční zvažuj u" (r 7) 

o pro racionálně uvažující klienty1 

u "pokud je tenhle zpilsob práce klientovi bliz/..ý" (r6) 

o "není nutná vy~~ i inteligence" (r2) 

Někdy se přece jen může stát, že terapeut použije AI nevhodně: 

"Někdy to terapeut neodhadne, pak proces nejde. Ale vždycky to něco 

vypoví, dá další informace o klientovi. " (r7) 

Použití AI je závislé na dvou faktorech - situaci a klientovi. Situační 

hledisko v sobě zahrnuje za prvé podmínky nezbytné k použití AI (délka 

terapie, kvalita terapeutického vztahu), za druhé těžkosti, které je možné 

prostřednictvím AI účinně zpracovat. 

Také osobnost a její struktura rozhoduje o práci s AI. Někteří 

respondenti uváděli, že je vhodné AI použít u racionálně založených klientů. 

Často zmiňovaným faktorem je diagnóza. 

• KONTRAINDIKACE A MOŽNÁ RIZIKA 

Zajímala nás také úskalí a rizika práce s AI. Respondenti uváděli: 

o hodně uvážit u koho AI používat 

o "Nepoužívám pro klienty, s kterými nemám předchozí zkušenost, je to 

obtížné, možná ohrožující." (K.Ž.) 

o dát pozor, když klient propadá panice 

1 
" ••• pro racionálního klienta, který málo využívá kreativitu" (JJZ.) 
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o "klient může zapomenout na problémy všedního dne, může podceňovat 

realitu" (JJZ.) 

o "hranice A T se musí hlidat" (.J.l. Z.) 

o "lidi mají .své obrany, není dobré je vidy bourat" (r5) 

o "nedoporučuji začínajícím terapeutům" (r3) 

Z této otázky vyplynuly i některé informace o kontraindikaci ... : 

o psychotický klient 

o hraniční porucha osobnosti 

n poruchy osobnosti 

n "a.wu:iúlni lidé (.~· fH'c?jevy agrese)" (r2) 

o lidé nezralí přistoupit ke svým nevědomým obsahům 

o klienti se slabýmjá1 

Zmiňovali jsme se, že jsme do našeho vzorku zahrnuli respondentku, 

která nepoužívá AI při práci s klienty. Uvedla dvě hlediska: 

"Dřív jsem pracovala na psychiatrické klinice - tam to nešlo a 

v psychoterapiijsem 1,5 roku." (r5) 

"Aktivní imaginaci moc nepoužívám, protože metoda přináší něco jinýho 

než verbální kontakt. " (r 5) 

Z našeho šetření vyplývá, že existují rizika při práci s AI. Respondenti 

uváděli několik možností, jak jim předejít nebo je alespoň snížit. Prvotním 

opatřením je skutečně pečlivě zvážit, s kým AI použít - zvážit osobnostní i 

situační hlediska. Následně je nutné ošetřit hranice imaginace, aby se v ní 

klient nezačal ztrácet - s tím souvisí výrazné odtržení od reality i propadání 

klienta do panického stavu. Proto by měl klient procházet imaginací svým 

tempem, bez výrazného tlaku terapeuta. 

Na jednu stranu by tedy měl terapeut vytvářet bezpečné prostředí, na 

stranu druhou by do AI měl vstupovat co nejopatrněji. To je někdy obtížné. 

Jedna respondentka to shrnuje: 

1 "Musí být dost silný, dost strukturovaný, aby to unesl" (r5) 



106 

"Jde o dvě protikladné věci; Nechci být moc aktivní či spíše manipulativní 

(proto klienta nechávám mluvit samotného - nechtěla bych ho nikam strkat), 

ale na druhou stranu musím ošetřit tu velkou úzkost, pocit nebezpečí, do 

kterého AI může dovést. " (r6) 

Zcela nevhodné je použití AI v případě některých psychiatrických 

diagnóz (psychotické poruchy, poruchy osobnosti a také závislost na 

psychotropních látkách) a při nezralosti klienta. 

1.6.6 NEOBVYKLÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ AKTIVNÍ 

IMAGINACE 

Během rozhovorů jsme se dověděli o několika netradičních způsobech 

použití AI, které nás velmi zaujali, a proto se o ně chceme podělit. 

Jeden z respondentů (r3) uvedl, že použil AI i při práci s nevidomým 

klientem a to tak, že se klient místo imaginování pohyboval. To otevírá otázku 

nakolik je možné AI modifikovat tak, aby vyhověla některým dalším 

handicapům. 

Jan Jakub Zlámaný nám popsal způsob, jak používá AI ve skupině. 

Člení je na 4 stupně: 

"I stupeň - imaginuje celá skupina, na začátku je relaxace, skupina vytváří 

společnou imaginaci, tak lze získat informace o skupině 

Jl stupeň - "imaginační test" - imaginuji s jedním před skupinou 

!Jl stupeň -rozděleni skupiny- imaginace ve trojicích 

IV. stupeň- imaginace ve trojicích + výklad imaginace" 

Skupinová AI je možná pouze v již stabilizované skupině, kde je 

vytvořeno základní bezpečí. J.J. Zlámaný tento způsob práce používá výhradně 

pro práci s výcvikovou skupinou. Pro zpracování zážitku z imaginace často 

používá výtvarné techniky, které umožňují část obsahu imaginace nesdělovat 

například proto, že je intimní. 
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1.7 SHRNUTÍ A INTERPRETACE DAT 

Výsledky našeho šetření jsme uvedli v několika skupinách, pro 

zachování návaznosti a také pro přehlednost zachováme obdobné členění i v 

textu této kapitoly. 

V úvodu rozhovoru jsme mapovali, co pro naše respondenty znamená 

AI a s čím si tuto metodu spojují. Jejich odpovědi byly velmi pestré. 

Poukazovali na to, co je Al, co je pro ní charakteristické a podstatné. 

Často respondenti uváděli i zdroje včdomostí o metodě a své vlastní 

zkušenosti s ní - ovšem v roli imaginujícího. Pravděpodobně jsou to prožitky 

důležité nejen osobně, ale i profesně. Terapeut mající zkušenost s AI na 

"vlastní kůži" může lépe porozumět procesu, který se během ní děje a umí 

s tím, co se vyjeví, zacházet. 

Zjistili jsme, že je často považována za dynamický prvek 

v psychoterapii, s určitými pravidly, možnostmi a omezeními. Pro její použití 

jsou důležité bezpečí, důvěra a přijetí. To koresponduje s tím, co jsme o AI 

uvedli v teoretické části. 

AI je metodou, která pracuje s nevědomými obsahy. Ty jsou samy o 

sobě bezbřehé - proto jsou potřebná určitá pravidla. Pouze tehdy, cítí-li se 

klient bezpečně (má důvěru v terapeuta, ví že bude přijat), může se vydat na 

cestu, která je mnohdy nejistá, plná obav a strachu z neznáma. 

Práce s nevědomím vede k mnohým změnám, a to z několika důvodů. 

Jedním je zvědomění původně nevědomého materiálu, čímž se uvolní energie, 

kterou má pak klient k dispozici. Navíc tyto nevědomé obsahy přináší 

informaci, která doplňuje vědomé stanovisko. To může být základem ke 

změně. Konečně jsou obsahy především kolektivního nevědomí natolik 

fascinující, že mohou výrazně ovlivnit klientův život. Práce s nevědomím není 

"všelék", tato metoda má také své možnosti a meze. 

Někdy bývá AI považována za poněkud exkluzivní metodu, a to hned 

z několika hledisek; za prvé použití této metody je velmi závislé na klientele a 

problematice, s níž se terapeut ve své praxi setkává. Za druhé vyžaduje jistou 
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zkušenost terapeuta, neboť, jak jsme již zmínili, je silným nástrojem a 

v nepovolaných rukou může napáchat značné škody. 

Následně jsme zkoumali, jak AI probíhá. Sledovali jsme několik 

podstatných bodů -vznik tématu AI, úlohu terapeuta, formy záznamu AI, její 

ukončení a následné propracování. 

Z našeho šetření vyplývá, že téma pro imaginaci obvykle vzniká na 

základě dohody klienta a terapeuta. Často vzniká v návaznosti na předešlý 

hovor. Může mít podobu otázky, motta či sdělení. Podnětem k AI může být 

jakýkoliv aktuální materiál (sny, stejně jako konkrétní reálný problém apod.). 

Zdá se, že typickým úkolem terapeuta při AI je provázet klienta na 

jeho cestě. K tomu je naprosto nezbytné vytvořit klientovi bezpečné a 

přijímající zázemí. .Te to něco, bez čeho není myslitelné, aby klient zavřel oči 

a obrátil svou pozornost k vnitřnímu dění. 

Krom toho, že terapeut vytváří potřebné zázemí, rovněž "udržuje 

klienta v toku imaginace." (J.J.Z.) Je tedy strážcem procesu jako takového. 

Přítomnost terapeuta umožní klientovi v imaginaci setrvat soustředěněji, než by 

se dělo, kdyby imaginoval sám. 

To, jak se terapeut chová, závisí i na cíli dílčí konzultace a s ohledem 

na stanovený výsledek celé psychoterapie 1• 

Z našich výsledků tedy vyplývá, že některá pravidla uplatňovaná 

terapeuty při AI jsou všeobecně platná i při použití jiných, terapeutických 

metod2
• Z toho lze vyvodit, že terapeut nemusí mít žádné zcela specifické 

dovednosti k provázení AL Spíše než dovednosti jsou podstatné jeho 

zkušenosti s AI a s psychoterapií vůbec. 

Jak se ukázalo, pořizování záznamu klientových sdělení během AI je 

běžnou součástí této metody. Záznam je využíván při následném rozboru a 

zpracovávání imaginace, kdy může být nedocenitelnou pomocí3
• A to i 

z hlediska dlouhodobého, jelikož ze série zaznamenaných imaginací je patrné 

1 "Je třeba více vstupů, pokud klient potřebuje posílit vnímání reality. Terapeut sleduje 
podmínky, za kterých se AI děje." (r3) 
2 

" Terapeut vstupuje do AI za sebe. Ale je třeba velmi zvažovat jak Velkou roli hraje intuice. " 
(r3) 
3 "Může se objevit vytěsněný materiál- klient si nepamatuje úsek imaginace. " (K.Ž.) 
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jejich vnitřní propojení, odrážející kontinuitu duševního života jedince, jeho 

vývoj a take terapeutický proces. 

Jak však upozon1ují někteří respondenti, záznam imaginace není to 

m::jpuustatnější - "důležit;í je spolebzý prožitek. " (1"3) 

Ukončování imaginace je věcí terapeuta i klienta, a to obvykle na 

základě spolt!čnt! dohody. Pro konec imaginace jsou vhodná místa jakéhosi 

klidul kdy jt: klient relativně uvolněný a v bezpečí. Jsou to místa, kdy se 

imaginativní příběh uzavírá. Pro odhadnutí takového místa je třeba kromě 

zkušeností i "empatické cítění" (r3). 

A nejenže "imaginace musi být uzavřená" (r5), ukončený musí být do 

jisté míry i celý proces AI (v konzultaci). Proto je třeba citlivého načasování, 

aby bylo dostatek času na následné zpracování obsahu imaginace. 

Požadavek na uzavření imaginace souvisí s jejím přesným vymezením a 

ohraničením. Téma otevřené v imaginaci samozřejmě obvykle pracuje i mimo 

terapeutická sezení, ale jeho dílčí uzavření znamená podle našeho soudu i jistý 

akt kontroly nad tímto procesem. A to je to, co se klient může naučit -jak 

zacházet s nevědomými obsahy, aniž by byl ohrožen. 

Připadá nám, že potřeba uzavřít (byť "pro tentokrát") imaginativní 

příběh souvisí s fenoménem "dobrého tvaru", o němž hovoří 

gestaltpsychologie. Zjednodušeně řečeno; nedokončenost tvaru klienta 

zaměstnává a ubírá mu energii, neboť tenduje k uzavření (tzv. Zeigamikové 

efekt) (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková, 1996). 

Zjistili jsme, že lze používat více možných postupů při následném 

propracovávání. Často volený postup je amplifikace, hledání analogií a 

kontextů imaginace a života klienta. Bývají zohledňovány souvislosti 

"anamnestické, přítomné i budoucí" (r3), které mohou být sledovány na rovině 

"subjektové, objektové a přenosové" (r 5). 

Méně jednoznačně se respondenti stavěli k užívání interpretací. 

Některé názory byly dokonce protichůdné. To však může souviset i 

s nepřesným vymezením termínu "interpretace" a odlišným chápáním jeho 

významu. 
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Shrneme-li však výpovědi, můžeme říct, že je možné interpretace 

podávat ve formě nabídky, kterou může klient odmítnout, přijmout nebo 

tvořivě rozvinout- což v podstatě odpovídá amplifikaci. 

Během imaginace se vyjevují obsahy jak z osobního, tak z kolektivního 

nevědomí a vstupují do vědomí - dochází ke zvědomění. To se při 

propracovávání prohlubuje. Mimo to je propracovávání pro klienta opět 

možností naučit se bezpečně a citlivě zacházet s nevědomými obsahy. 

Následný rozhovor zařazený po imaginaci bývá nezřídka doplňován 

výtvarnými technikami, dramatizací, hudebním, tanečním či literárním 

ztvárněním. Podle výsledků našeho šetření jsou nejčastěji voleny výtvarné 

techniky - konkrétně malování. 

Někdy klienti malují přímo v rámci konzultace. Avšak při použití 

malování většinou hodinová konzultace nestačí, proto klienti v mnoha 

případech malují na další konzultaci či doma a obrázek případně přináší na 

další sezení. 

Malováním lze imaginativní příběh uchopit jinak, než jak se to děje 

v rozhovoru. Je blíže emocím, proto může lépe zachytit doznívající prožitek. 

Mnohdy může lépe zachytit autentické prožitky, než se to podaří 

prostřednictvím verbálního sdělení. 

Domníváme se, že jakékoliv ztvárnění prožitku z AI má význam nejen 

pro klienta, ale rovněž napomáhá terapeutovi odhadnout klientův stav. Může 

být dalším materiálem, k němuž se společně (klient a terapeut) vracejí. 

Výtvarné techniky nejsou pro mnoho lidí běžným prostředkem 

k vyjádření, často malují jen ti, co to opravdu umí. Pak výtvarné vyjádření 

může vnést do terapie spoustu hutného materiálu, který se týká například 

rodičovských introjektů. Může přispět k otevření ("odblokování") tvořivosti a 

spontaneity. 

Obecně lze říct, že jsme nenalezli výrazné rozdíly v průběhu AI mezi 

jednotlivými respondenty. Rovněž informace získané z odborných pramenů 

korespondují s našimi zjištěními. 

Následně jsme zkoumali, co může AI vnést do terapie, jaký je její 

potenciál a vklad do terapeutického procesu a vztahu. 
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Zjistili jsme, že AI v hojné míře přispívá ke scelování jedince (přijetí 

nevědomého materiálu, propojení emocí a myšlení, apod.), k pohroužení se do 

sebe a napojení se na vlastní zdroje síly. Jak jsme již uvedli, bývá impulzem 

ke změně nebo dokonce její součástí (prvním krokem). 

V běžném životě se pohybujeme v intencích logického myšlení, Al se 

logikrm lll'lříclí. Nevědomí je obecně bližší princip analogií. V tom je jak:ýmsi 

protipólem našeho reálného života. Navíc je prostorem svobody, kde je 

možné všechno. Jsme zde obvykle zproštěni všech povinností a nároků, které si 

jindy na sebe klademe. Také se na chvíli vzdáváme volní kontroly. 

Nejen v životě klienta, ale i v terapeutickém procesu Je Al 

dynamickým prvkem. Oživuje proces, přináší nové zkušenosti a zážitky, 

též jiný pohled na skutečnost. Klient je intenzivně v kontaktu se sebou 

samým a se svými růstovými potřebami (individuací). Odtud pak mohou 

pramenit mnohé změny. 

Šetření v otázce vlivu AI na terapeutický vztah, nepřineslo zcela 

jednoznačné výsledky. 

Většina respondentů uváděla, že AI terapeutický vztah obohacuje, 

posiluje důvěru a přináší něco nového (výzvu, sebepřesah, plné setkání 

apod.) A však někteří respondenti se zprvu nad touto otázkou pozastavovali a 

déle přemýšleli. 

Předpokládáme souvislost s teoretickým zázemím jednotlivých 

terapeutů. AI může být vnímána jako součást vztahu, ale také jako obrácení se 

k sobě. V druhém případě není vztah s terapeutem natolik podstatný, aby byl 

výrazněji reflektován. 

V souladu s výsledky našeho šetření lze říct, že AI a terapeutický vztah 

se vzájemně determinují- AI ovlivňuje vztah, a ten se promítá do AI1
• 

I zde se respondenti víceméně shodovali. Jedinou oblastí, která je 

poněkud diskutabilní je přínos AI terapeutickému vztahu. 

Výsledky této části našeho šetření můžeme využít i jako doporučení pro 

psychoterapii. AI lze použít v případě, kdy potřebujeme klienta nasměrovat 

k sobě samotnému nebo pokud je třeba podpořit nějaký proces změny. Al 

1 "Na povaze vztahu záleží, zda a jak bude AI probíhat." (r3) 
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může být vhodná pro pusíltmí lt:rapt:utického vztahu, který však již je na 

zllkladní úrovni utvořen. 

Poslední oblastí, jíž jsme se zabývali, byla indikace a kontraindikace 

AI. Dle našeho šetření je její použití závislé na mnoha faktorech. Z výpovědí 

respondentů jsme nabyli dojmu, že rozhodnutí o použití AI je poměrně z velké 

části intuitivní. Nicméně jsou jistá vodítka či doporučení, kterých je možné se 

při zvažování použití AI držet. 

AI je vhodná zejména v dlouhodobé terapii. Základní podmínkou je 

navázaný dobrý vztah mezi terapeutem a klientem. AI může být vhodná 

v případě, že se terapie nebo klientův život ocitá v tzv. "mrtvém bodč". 

Kromě situace je třeba zvážit i osobnostní charakteristiky klienta. 

Rozhodující je zde především míra strukturovanosti osobnosti a pevnost já. 

Zjistili jsme, že možným úskalím či rizikem mohou být stavy panil<y 

a úzkosti klienta. Klient se také může příliš odpoutat od reality, proto je třeba 

stanovit pevné hranice AI. Úskalím však může být i nezkušenost terapeuta. 

Při použití AI je také třeba počítat s tím, že přináší do terapie jiné 

kvality, než prostý rozhovor. 

Kontraindikací pro použití AI je přítomnost psychotické poruchy, 

poruchy osobnosti a také závislost na psychotropních látkách. Dále AI není 

vhodná pro nezralé klienty se slabým já. Za přítomnosti námi neuvedených 

psychických poruch, je třeba individuálního zvážení. 

1.8 DOPLŇUJÍCÍ MAPUJÍCÍ ŠETŘENÍ 

Mezi daty, která jsme získali v rámci šetření pro naší diplomovou práci, 

nás zaujal jeden fakt. Většina respondentů poukazovala na jistá rizika při práci 

s AI. Rozhodli jsme se, že pro rigorózní práci naší studii rozšíříme právě 

v tomto směru- ve směru zjištění rizik AI a jejich možné eliminace. 

Proto, aby data nebyla zkreslena vstupem nových respondentů, rozhodli 

jsme se zachovat původní vzorek oslovených respondentů. 

Zatímco v předchozím šetření jsme použili semistrukturovaný 

rozhovor, v této doplňující studii, jsme zvolili krátký dotazník (viz. Příloha 
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IV), který jsme rozeslali elektronickou poštou. Předpokládali jsme poměrně 

vysokou návratnost, protože jsme již s respondenty osobně jednali. 

S některými terapeuty jsme zaslání dotazníku předjednali osobně. Přesto a přes 

četné urgence jsme získali jen jeden vyplněný dotazník1
• Ukazuje se tedy, že 

zřejmě tento způsob kontaktování psychoterapeutů pro výzkum je nevhodný, a 

to i přesto, že jsme e-mailem nabízeli možnost osobního setkání a rozhovoru. 

Na tu nere11ektoval žádný z respondentů. Naopak většina respondentů přislíbila 

vyplnění dotazníku. Jedna respondentka uvedla, že k tématu již nemá co dodat, 

další respondent se omluvil, že nebude odpovídat v důsledku zaneprázdněnosti. 

Výsledně tedy máme k dispozici jediný vyplněný dotazník. Jsme si 

vědomi, že z něj nelze činit žádné závěry, nicméně obsahuje množství podnětů 

pro naší práci, o které nechceme čtenáře připravit. V plném znění je dotazník 

k dispozici v příloze V. Zde předkládáme stručný přehled základních myšlenek 

vztahující se právě k rizikům AI a způsobům, jak je eliminovat. Přímé citace 

z dotazník uvádíme v uvozovkách. Vzhledem k tomu, že jde o myšlenky 

jediného respondenta, uvádíme zjištěná fakta výhradně pro inspiraci a nečiníme 

z nich žádné závěry. 

1.8.1 VÝSLEDKY DOPLŇUJÍCÍHO MAPUJÍCÍHO ŠETŘENÍ 

Zjišťovali jsme jaká rizika jsou ve hře ze strany terapeuta a jaká ze 

strany klienta: 

• ZE STRANY TERAPEUTA SE JEDNÁ O TATO RIZIKA: 

o AI posiluje mocenské postavení terapeuta 

"Z dynamického hlediska psychoterapeut tak do jisté míry 

určuje strukturu a přebírá odpovědnost za to co se bude dít ... " 

Podnět k použití AI často dává terapeut. Navíc je v roli toho, kdo ví a 

kdo umí s AI nakládat. 

o AI ovlivňuje psychoterapeutický vztah 

1 Domníváme se, že toto žalostné skóre by mohlo být podnětem pro výzkum o zdarech a 
nezdarech při výzkumech v oblasti psychoterapie v České republice. 
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"Zfenomenologického hlediska je psychoterapeut zpravidla ve 

velmi expertní pozici. To může znesnadňovat popř. uzavírat možnost 

autentického vztahu. " 

" ... ovlivňuje jejich vzájemný vztah, přenosové a protipřenosové 

fenomény" 

Jak jsme uvedli v předchozím odstavci může být terapeut při AI 

v nadřazené pozici, klient na něm může být v tu chvíli závislý. To samozřejmě 

ovlivňuje terapeutický vztah. Navíc: 

" ... impuls pro navození imaginativního laděni, amplifikaci a 

interpretaci určuje psychoterapeut, což nemusí odpovídat potřebám klienta". 

• ZESTRANYKLIENTA: 

o Deficit v osobnostní struktuře, nedostatečná zakotvenost v realitě 

"Jedná se o klienty s tendencí k přílišnému snění a zanedbávající 

praktické otázky svého života. " 

Respondent uvádí jeden indikátor, jak klienty tohoto typu rozpoznat: 

"Do terapií mají problém chodit systematicky, což odráží jejich 

osobnostně strukturální potíže. " 

A doporučuje opačný postup: 

" U těchto lidí je spíše třeba podpořit praktické dovednosti a racionální 

stránku jejich osobnosti. Rozvinout smysl pro vnímání "principu reality", tedy 

toho co je možné a nikoliv toho jak by věci měli být. " 

Tento postup se zdá být logický. Když se na to podíváme ještě 

z hlediska kompenzační teorie (viz. kap 2.4.2 teoretické části), která sice 

původně vypovídá zejména o kompenzatomí funkci nevědomí k vědomí, 

můžeme si všimnout, že právě onu kompenzatomí funkci na sebe bere terapeut. 

Z práce s tímto klientem plyne pro terapeuta jedno riziko: 

"U terapeutů vidím riziko, že při práci s tímto typem klientů se nechají 

strhnout jejich často bohatým fantazijním materiálem a spoluagují jejich 

problematiku. " 
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• JAK LZE SNÍŽIT RIZIKA AI: 

"Dostatečným spojením a propracováním obrazů s jejich realitou. 

Dotknout se polarity, kterou obsahuje každý obraz resp. imaginace - struktura 

vers. vášně. " 

Toto vyjádření v podstatě potvrzuje i naše vnímání důležitosti 

důsledného propracování imaginativního příběhu. 

Na závěr jsme zjišťovali zda je možné rizikovost AI přirovnat 

k rizikovosti jiných terapeutických postupů. 

"Nepřipadá mi srovnatelná, protože metoda je velmi odlišná např. 

relaxačních technik, nebo hypnózy, protože aktivitu v imaginaci vyvíjí klient." 

1.9 DISKUSE 

Nyní je čas poodstoupit a kriticky pohlédnout na naše mapující šetření a 

výsledky, které jsme jím získali. V tuto chvíli je pro nás zcela zásadní otázka: 

Co mohlo výsledky ovlivnit? 

Na straně autorky to může být osobní zkušenost, která jí dílem 

pomáhala lépe porozumět zkoumanému fenoménu, dílem však mohla 

ovlivňovat šetření ve formě jisté pozitivní zaujatosti či vnitřních očekávání. 

Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, výsledky našeho výzkumného 

šetření se v podstatě shodují s údaji, které jsme získali studiem odborných 

pramenů. Je otázkou nakolik nás ovlivnila jejich znalost při výzkumu a 

interpretaci získaných dat. 

Klademe si též otázku, nakolik byly odpovědi ovlivněny zvolenou 

metodou sběru dat. Nakolik výpovědi například ovlivňoval osobní kontakt 

respondentů s autorkou (kupř. jak mohly být odpovědi ovlivněny možnými 

sympatiemi a antipatiemi). Rozhovor byl také poměrně časově náročný (trval 

45-60 minut), mohl se zde projevit nedostatek času. Tornu jsme se snažili 

předcházet společnou dohodou na časové dotaci úplném začátku rozhovoru. 

V případě potřeby jsme některé otázky upřesňovali, i to se mohlo 

v konečném důsledku promítnout do odpovědi. Snažili jsme se však, aby naše 

upřesnění byla neutrální, nenávodná. 
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Další faktor, který mohl intervenovat, je vzorek, který t z několika 

hledisek nereprezentativní. Vzorek tvoří především ženy. Většina terapeutů 

prošla stejným výcvikem, což mohlo výrazně modifikovat jejich chápání Al. 

Téměř všichni respondenti jsou z Prahy. Proto si zde můžeme klást řadu otázek 

(například: Liší se podoba a chápání AI u terapeutů ve velkém městě od 

terapeutů z měst malých? Pracují vůbec na malých městech terapeuti s Al? 

Jaký má vliv výcvik, či pohlaví na vnímání a používání AI? apod.), které však 

mohou hýl. pmlučtem k dalšímu zkoumání. 

Respondenti sice měli psychoterapeutické výcviky různých směrů. 

Obccn~ jde o výcviky hlubinně či humanisticky orientované. Naše otázky pak 

zní: Jsou si lidé vybírající si takový druh výcviku v něčem podobní? O jaké 

informace přicházíme, když náš vzorek nezahrnuje terapeuty pracující 

v intencích jiných směrů (například KBT, systemika, ale také pesso terapie 

aj.)? Je možné, že by jinak zaměření terapeuti s AI nepracovali? 

Vzorek je také poměrně malý (N=7). A to i přes to, že jsme oslovili 16 

terapeutů. Lze přemýšlet proč tomu tak je. Můžeme zvažovat v čem se liší 

terapeuti, ochotní s námi spolupracovat, od terapeutů, kteří na výzkumném 

šetření neparticipovali, a jak tyto odlišnosti ovlivnily naše výsledky. 

Mnozí oslovení terapeuti uváděli, že s AI nepracují nebo jen okrajově. 

Mnohdy to ale byli terapeuti, které jsme oslovovali na doporučení respondentů 

nebo odborné asociace. Čím vznikla tato situace? 

Mohlo to být způsobeno nedostatečnými informacemi o AI či záměnou 

AI s jinou příbuznou metodou? Nebo jakousi "skromností"? Tedy tím, že 

terapeut používá metodu jen zřídka a domnívá se, že nemá čím přispět? 

Možností je jistě ještě mnohem víc ... 

Zvažujeme také nakolik byly výsledky zkresleny způsobem záznamu 

psaní poznámek. Mohlo se stát, že se část informací ztratila (nebyla 

zaznamenána), nebyl zaznamenaný autentický projev respondentů, jen jeho 

výsek. 

Předpokládáme však, že jsme podstatné údaje zaznamenali aniž by byl 

pozměněn kontext. Dalším opatřením, které mělo případné nedostatky 

záznamu eliminovat, byla jeho autorizace respondenty. Domníváme se, že 

námi zvolený způsob záznamu méně narušoval atmosféru setkání než použití 
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sofistikovanějších metod - respondenti mohou být zvyklí na pořizování 

písemných poznámek spíše než na záznam prostřednictvím diktafonu či 

dokonce kamery. 

Co se týče rozšíření naší výzkumné studie o zmapování možných rizik 

AI, domníváme se, že se ukázala důležitost osobního setkání s respondenty. 

Rozhovor je zřejmě vhodnější metodou pro výzkum v této oblasti než dotazník. 

S přihlédnutím ke všem těmto okolnostem, jsou naše výsledky spíše 

naznačením a poodhahmírn skutt:l:ného stavu než jeho presným zjištěním. 

Přesto se domníváme, ž~;; může být naše práce podkladem a podnětem 

k dalšímu zkoumaní t6tu puzuruhudnt: rm:lmly. 

Na úplný závěr si dovolfme si stručně načrtnout smčry, jimiž by se bylo 

možné při zevmbnčjším zpracování tématu uhírat. 

Jednou z variant by bylo zaměřit se na hlubší prozkoumání námi 

stanovených výzkumných témat. Zajímavá by jistě bylo komplexněji 

postihnout oblast vlivu AI na terapeutický vztah. 

Další možností je porovnání AI s jinými imaginativními metodami. Zde 

by bylo možné srovnání způsobu práce, aplikace a výsledků, ale také teoretické 

báze. 

Velmi zajímavé by bylo zjistit něco víc o imaginativních příbězích. Ať 

z pohledu kasuistického - sledováním vývoje a proměn imaginací u jednoho 

člověka (klienta), tak z pohledu komparativního - porovnáváním imaginací 

různých klientů (například s podobnou obtíží či diagnózou) nebo srovnáním 

imaginativního materiálu s mýty a pohádkami, kde se podle analytické 

koncepce též objevuje archetypální symbolika. 



118 

2. AKTIVNÍ IMAGINACE V PSYCHOTERAPII DĚTÍ

KASUISTIKY 

V teoretické části (viz. kap.2.2.1) jsme uvedli možnosti, jak používat AI 

v psychoterapii s dětmi. Pro ilustraci uvádíme dvě vybrané kasuistiky, které, 

z našeho pohledu, vhodně ilustrují a doplňují teorii uvedenou v první části 

práce. Jde o případy, s nimiž má autorka osobní zkušenost. 

Všechny osobní údaje byly pozměněny tak, aby byla zachována 

anonymita obou klientů. 

2.1 KASUISTIKA I 

Matka přišla s Tomášem (12 let) kvůli jeho výbuchům vzteku a 

agresivnímu chování jak vůči matce, tak vůči sestře. Samotného Tomáše to pak 

velmi mrzí a jde se za své chování omluvit. Matka má pocit, že Tomáše něco 

trápí, co jí asi nechce říct nebo říct nedokáže. Tomáš v tom nemá jasno, cítí 

v sobě napětí a vlastně ani neví proč. 

Rodiče Tomáše se jsou 2 roky rozvedení. Tomáš se s otcem vídá, ale 

cítí se od něj být přehlížený a je na něj naštvaný, protože nedodržuje, co slíbí, a 

pak mu lže. Když o tom mluví, jsou vidět i slzy v očích, které rychle zaplaší 

"protože už je přeci ve lkej". 

V průběhu naší spolupráce se výbuchy vzteku i agresivní projevy 

umenšily, dílem díky nasměrování Tomášovy energie zejména do sportu a 

také díky velmi dobré spolupráci s matkou a otevřenému vztahu mezi matkou a 

Tomášem. Ve vztahu k otci jsem však stále cítila z Tomáše smutek a bolest, 

proto jsem mu navrhla, aby vymyslel příběh, kde bude vystupovat 1 hlavní 

hrdina a musí mít na závěr ponaučení. Já jeho příběh zaznamenám a pak ho 

zkusím s obměnami převyprávět. Předpokládala jsem, že se v příběhu bude 

moci zrcadlit jeho vztah k otci. 
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Zde předkládám Tomášův příběh: 

VALK4 O STŘEDOZEM 

Šel jednou Glum do lesa a měl hrozne} hlad. Byl tam jahodník, chtěl se 

najíst. Pod jahodníkem potkal prsten. Když si ho nasadil, úplně zmizel ... 

Objevil se ve zvláštní říši. Rozhlíží se a vidí hlemýždě, Berušku, Cvrčka se 

samopalem. Ptá se Cvrčka, kde to je a ten mu říká: "Tohle je ráj. "Náhle tam 

přistane raketa. Z ní vystoupí Ferda a jeho sluha Čmuchálek. "Kde ses tu 

vzal?", ptá se Gluma. Glum říká, že našel zvláštní prsten. Ferda ho pozve do 

rakety a odletí. Dali mu helmu a brnění. Ferda se oblíkne do skafandru. Tam, 

kde přistanou, všichni válčí. Vybíhá 20 panáčků z transportéru. Glum se ptá: 

"Kde to jsme?" Ferda mu dává zbraň a říká mu, že pokud bude v nebezpečí, 

má zmáčknout červený knoflík. Jdou ven k hradu. Tam jsou kameny, luky a šípy 

a tam je také elf Čtvrtek Hábit, jejich přítel. Ferda s Glumem chtějí bojovníky, 

aby napadli hrad. Aspoň 500 bojovníků. Šli k hradu přes les, došli až bažině. 

Jen Glum ví, jak přes bažinu jít. 1 O bojovníků se bálo a zůstalo před bažinou. 

Ostatní jdou dál. Jsou před nepřátelským hradem. Glumovi se na zádech 

objevil batoh. Přijede transportér a padají bomby. Král zabil Gluma ... Pak se 

vše vymazalo a Glum zjistil, že je to jen sen a prsten zahodil do řeky. 

Ponaučení: Jít za cílem, nebýt zběsilý (není nutné spěchat/ 

Tomáš se nejdřív zamyslel, na chvíli zavřel oči a pak začal vyprávět 

celkem plynule bez výraznějších odmlk. Vypadalo to, že se do příběhu ponořil. 

Jeho vyprávění bylo živé a poutavé (což jsem následně ocenila). 

Mým úkolem bylo pečlivě sledovat příběh, vnímat jeho atmosféru a 

nechat příběh na sebe působit. Stejně jako je příběhem aktivováno klientovo 

nevědomí, rovněž nevědomí terapeutovo je osloveno na úrovni osobní i 

archetypální. Nutně však musí být takový proces plně reflektovaný a 

obohacený o reálné informace o klientovi, aby terapeut "neujel" a 

nekontaminoval terapeutický proces obsahy svého nevědomí. Díky 

reflektovanému napojení nevědomí obou (klienta i terapeuta) může docházet 

1 Tomáš mi to osvětluje: "Rychle se hrnuli na hrad a nedopadlo to dobře. " 
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k výjimečnému porozumění. Obrněny příběhu ze strany terapeuta, mají dětem 

rozšířit repertoár možných řešení pro dítě obtížných situací, případně 

zprostředkovat korektivní zkušenost (Oaklander, 2003). 

Nechci se pouštět do podrobné interpretace příběhu, jen chci poukázat 

na tok svých myšlenek předtím, než jsem se pustila do převyprávění Tomášova 

příběhu s obměnami. Tomáš si jako hlavního hrdinu vybral Glurna, což, 

vzpomeneme-li na Pána prstenů, kde se tato postava objevuje, není příliš 

impozantní hrdina. Je to zbídačené, nešťastné stvoření, vzbuzující spíše odpor 

či lítost. Přesto si jej Tomáš vybral. Možná se tak někdy cítí. V kontextu toho, 

co o něm vím mě napadlo, že se do Glurna projikuje sám Tomáš, a to 

především ve vztahu k otci, kde se cítí být zavržený, nedůležitý a bezcenný. 

V příběhu Glurn není sám, objevuje se zde Ferda, který, jak se zdá, je 

silný a má další přátele, kteří mu pomáhají v boji. Přesto je Glurn zabit králem. 

Připadalo mi, že král je velmi důležitá postava - je to dospělý muž, velmi 

mocný, který má vliv na osudy ostatních. Napadalo mě, zda není analogická 

postava k otci Tomáše. Otec také výrazně ovlivňuje Tomášův život, aniž by to 

mohl Tomáš nějak výrazněji korigovat. Závěr Tomášova příběhu "král zabil 

Glurna ... Pak se vše vymazalo a Glurn zjistil, že je to jen sen a prsten zahodil 

do řeky". Zřejmě poukazuje na to, že téma je velmi bolavé a citlivé, chráněné 

potřebnými obranami. Možná i samo ponaučení nás nabádá k trpělivosti a 

nepospíchání. 

Mé obrněny Tomášova příběhu byly malé, týkaly se jen podpory ze 

strany Ferdy a dalších spojenců. Závěr byl však jiný: 

Glum a ostatní přišli do hradu, rozdělili se a zkoumali hrad. 

Glum se ocitl na nádvoří, kde se záhy objevil i král. Nejprve spolu bojovali, 

pak se král na Gluma dlouze podíval. Připadal mu povědomý, ne povědomý, 

spíš známý, dobře známý. Najednou to králi došlo -vždyť je to jeho syn, 

kterého jednou ztratil při návštěvě jiné říše. Zůstal stát, pak Gluma objal a byl 

plný dojetí, že nalezl svého syna. Chtěl vyhlásit slavnost a učinit Gluma svým 

nástupcem. Glum, byť byl šťastný, že nalezl svého otce, nechtěl. Byl doma už 

jinde v jiné říší. Otec alespoň chtěl, aby ho Glum navštěvoval - vždyť má 

prsten. Glum souhlasil s tím, že i on ho může navštívit, když ví kde bydlí. S tím 
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se rozloučili, otec Glumovi požehnal a Glum nasadil kouzelný prsten, který ho 

donesl zpět do lesa k jahodám, kde na něj hřálo sluníčko. 

V průběhu vyprávění výše uvedené sekvence příběhu začal Tomáš 

potichu plakat. Když jsem dovyprávěla, byl dojatý a říkal, že to byl moc pěkný 

příběh. Zůstala jsem s Tomášem u jeho pocitů a nechávala prostor k tomu, aby 

něco řekl. Bylo možné, abych se ptala, co mu příběh připomněl apod., ale 

neměla jsem pocit, že bych se v tu chvíli měla já na něco ptát. Tak jsme to 

uzavřeli s Lím, že se k. příběhu vrátíme příště. 

Na následném sezení se Tomáš k příběhu krátce vrátil. Napadlo ho 

loti·/., ;.e hy <Tlum opravdu umřít nemusel, že pokud by ho neušetřil král, mohl 

by mu pomoct Ferda a jeho přátelé. Ptala jsem se, zda to tak je, i když on je 

v nesnázích. S Lírn souhlasil, pomáhají mu kamarádi a Laky máma. Pak 

spontánně přešel k vrstevnickým vztahům a k tomu, co za dobu, co jsme se 

neviděli, zažil. Už jsem ho zpátky k příběhu nevracela, protože mi vrstevnické 

vztahy v jeho věku připadaly velmi podstatné. Navíc mi z jeho poznámek 

k příběhu bylo zřejmé, že nalezl další možné způsoby řešení, tedy není v zajetí 

úplné pasivity a bezmoci. 

V následných konzultacích se Tomáš už k otci nevracel, zaměřil se na 

kamarádské vztahy a při společných konzultacích s matkou řešili pravidla 

běžného fungování doma. Matka sama sdělovala, že se doma Tomáš značně 

zklidnil. Krátce nato jsme spolupráci ukončili. 

2.2 KASUISTIKA II 

Obecně projektivní techniky umožňují přijít k dětem blíže, dovědět se o 

jejich nitemých potřebách, obavách a trápeních. Tuto kasuistiku uvádím, abych 

dokreslila, jak mohou být příběhy nápomocné při komunikaci s plachými 

dětmi. 

Otec Klárky a nevlastní matka kontaktovali naše zařízení poté, co třídní 

učitelka ve škole vyslovila na základě obrázků, které u Kláry (ll let) našla, 

podezření, že byla Klárka někým zneužitá. Když se rodiče Kláry na obrázky 

ptali, řekla jim, že jen malovala to, co viděla v televizi v nějaké detektivce. 

Přesto rodiče chtěli zjistit, zda se Klárce opravdu něco nestalo, a navíc chtěli, 
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ahy mohla s někým nezúčastněným mluvit po čas polic~jního vyšetřování, 

které bude náročné pro celou rodinu. 

Ani vyšetřování, ani má práce s Klárou neodhalila žádné známky 

zneužívání. Zato jsem "nara:t,ila" na zranění jiného druhu, které si Klárka nese. 

Když byly Klárce (a jejímu bratrovi) 4 roky rodiče se rozvedli, děti byly 

svěřeny do péče matky. Ta však 3 roky poté zemřela. Krátce se o Kláru a jejího 

bratra starala babička než byly děti formálně svěřeny do péče otce. Od té doby 

se o děti stará otec se svou 2. manždkou (která má 1 syna), se kterou ~i dt!t.i ji:/, 

vytvořily dobrý vztah, c.ož jsem mčla možnost po:t.nrnvat i při konzultacích. 

Když byla na konzultaci společně s nevlastní matkou, byla mnohem 

uvolněnější, než když byla na (několikáté) konzultaci se mnou sama (což jak se 

obě shodly) je pro Klárku typické - před cizími lidmi, v cizím prostředí je 

plachá a nemluvná a trvá jí delší dobu než se "otrká". Doma se však projevuje 

celkem spontánně, živě). Proto bylo obtížné se ke Klárce přiblížit. 

Během jedné konzultace jsem Klárku požádala, aby nakreslila něco, co 

ráda kreslí. Malovala velmi pečlivě. Namalovala psa, ptala jsem se jak se 

jmenuje - jmenuje se Sad (podle psa, kterého mají doma) a bydlí někde s 

pánem a má spoustu hraček (ty tam opravdu nakreslila). Protože čas konzultace 

vypršel, dohodly jsme se, že se k obrázku příště vrátíme a že třeba vymyslíme 

o něm příběh. Zatím mi ho tu nechá. Ptala jsem se, jestli tady může zůstat 

takhle nebo zda mu něco bude chybět - na ten popud domalovala ženskou 

postavu. 

Na další konzultaci jsme se k obrázku vrátili. Nejprve jsem Klárku 

požádala, aby Sad zkontrolovala, zda je v pořádku. Řekla, že je, že to bez ní 

dobře zvládl. Klárka řekla, že o příběhu přemýšlela. Poprosila jsem jí, aby mi 

ho pověděla: 

To byl jeden pejsek. Jmenoval se DD. Byl to tatínek našeho pejska. 

Líbila se mu jedna fenka Beruška, kterou měla jiná paní. S tou fenkou měl 

štěňátka. Jak to však paní zjistila, dala je oba i se štěňaty do útulku. Tam byli 

chvíli společně, ale pak si psí rodiče vzali nějací lidi a štěňátka zůstaly samy. 

Nějaký čas se o ně starala jedna stará fena. Pak přišla rodina. Byla moc 

příjemná. Rodiče Marek a Miloslava měli čtyři děti- Marii, Josefa, Karla a 

Annu. Když viděli štěňátka, moc je chtěli. Vzali si je domů. Každé dítě mělo své 
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štěňátko - Marie měla Happy, Josef měl Bobeše, Karel Sad a Anna Filipa. A 

spokojeně si žili. 

Po vyslechnutí příběhu, jsem Klárce poděkovala a uct:nila její 
, v ,J 

vypravem. 

Klárky vyprávění mi nápadně připomínalo její vlastní životní příběh. 

Proto jsem se ptala, jak štěňátkům bylo bez rodičů. Říkala, že moc smutno. 

Chtěli už z útulku taky pryč, k hodným lidem. Ptala jsem se, zda tu situaci zná, 

zda jí taky někdy bylo takhle smutno. Řekla, že když jí umřela maminka. 

Zjišťovala jsem, co by štěňátkům poradila, co jí třeba v té situaci pomohlo. 

Nato řekla, že se mají vybrečet, jí to taky pomohlo, protože teď už jí není 

smutno. Ještě chvíli jsme o té situaci mluvily. Na závěr jsem opět Klárku 

ocenila za to, jaké rady vymyslela. Pak jsem navrhla, že kdyby jí přeci jen 

někdy bylo smutno, že to mně nebo třeba mamince může říct. S tím souhlasila. 

2.3 SHRNUTÍ 

Jak je patrné z obou kasuistik příběhy přinesly do terapie nové podněty. 

Děti obecně dobře reagují na obdobné techniky. Pravděpodobně zejména proto, 

že jsou podobné herní aktivitě, která je jim přirozená. Terapeutovi umožňují 

projektivní techniky dítě více poznat a seznámit se s jeho vnitřním světem. Pak 

může dítěti pomoci propojit tento vnitřní svět s vnější realitou a tak mu 

umožnit lepší porozumění. Zároveň tyto aktivity ukazují na možné zdroje 

dítěte ke zvládání obtížných situací, v nichž se ocitá. 

Obě kasuistiky ukazují různé možnosti, jak s látkou příběhu zacházet. 

Zatímco v první kasuistice, jsem se Tomáše příliš nevyptávala, u Klárky jsem 

postupovala opačně a otázky jsem kladla. V prvním případě totiž došlo 

k emoční reakci během příběhu, která sama o sobě přinesla nový vhled do 

situace. V druhém případě šlo spíše o zvědomení analogie příběhu a životní 

historie Kláry a zmapování, kde se Klára v tomto ohledu nachází. 

Použití imaginativních technik u dětí má, podle autorky, svá úskalí. 

Největším nebezpečím pro terapeuta je možnost mylného pochopení příběhu, 

1 Děti jsou citlivé na chválu a ocenění, proto se snažím využít každou situaci, kdy je mohu 
ocenit. 
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kdy se terapeut (například svou hypotézou) nechá svést ze stopy. Osvědčeným 

způsobem, jak tomu předcházet, je přistupovat k příběhu velmi otevřeně a 

dítěte se na potřebné věci vyptat, nechat si je vysvětlit. Děti to velmi rády 

udělají. 

Imaginativní techniky kladou nároky na schopnost improvizace, 

zejména máme-li v obměněné podobě příběh přcvyprávčt. Ani v jednom 

z uvt:dených případů se nedalo předvídat, jaký příběh bude. V obou případech, 

pak z anamnézy vyplynul jasný kontext, kterého se bylo možné držet. 

V některých případech však symbolika není tak jasná a souvislosti vyplývají 

napovrch obtížně. V tom případě se opět obracím na dítě a doptávám se ho. 

Ze strany dítěte je pak ve hře motivovanost ke spolupráci 

s odborníkem, což souvisí i s kvalitou terapeutického vztahu. Z mé zkušenosti 

vyplývá, že pokud je dítěti projektivní technika nabídnuta jako hra, bývá 

dítětem přijata. Někdy, obzvlášť u starších dětí nabízím dvě varianty techniky, 

z nichž si dítě jednu vybere. V takovém případě jsem se nikdy nesetkala 

s odmítnutím. 
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IV. ZÁVĚR 

V úvodu této práce byly definovány dva cíle. Jedním z nich bylo podat 

ucelený popis a definici AI. Jelikož jde o metodu, která není příliš používaná, 

pokládali jsme za užitečné předložit detailní popis a její jasné vymezení. Navíc 

AI vychází z analytické psychologie, proto bylo nutné uvést a upřesnit základní 

analytické pojmy dotýk~jfcf se AI. Tím teoretická část nabyla nezvykle 

velkého rozsahu. 

Z teoretické části vyplývá, že je AI imaginativní psychoterapeutickou 

metodou, vedoucí k dialogu klienta se svým nevědomím, což ve výsledku 

způsobuje četné změny na různých úrovních. Probíhá ve dvou fázích -

imaginativní a integrativní. 

Při jejím užívání je třeba pečlivě zvažovat indikace, kontraindikace a 

další možná rizika vyplývající z podstaty Al. V modifikované formě lze AI 

používat i při psychoterapii dětí, což jsme názorně ilustrovali kasuistikami. 

Druhým stanoveným cílem bylo zjistit, jak AI vnímají a používají 

psychoterapeuti v České republice. Za tímto účelem byl sestaven 

semistrukturovaný rozhovor, který mapoval 3 základní oblasti - faktický 

průběh AI, přínos AI terapii, indikace a kontraindikace. 

Jak jsme již uvedli, naše zjištění korespondují s údaji získanými 

z odborné literatury. To znamená, že se nám zřejmě podařilo zachytit skutečné 

charakteristiky Al. 

Například se ukázalo, že AI probíhá obdobně bez výraznějších 

odchylek1
• Rovněž indikace a kontraindikace se shodují. Zde však naše práce 

může přispět informacemi navíc. 

Z našeho šetření vyplynulo, že AI může terapii přispívat naprosto 

specificky například přímým emočním prožitkem vázaným na obrazy, který je 

1 Přesto jsou tyto odlišnosti možné, ba dokonce užitečné, přihlédneme-li k osobitosti a 
specifickým potřebám klienta. 
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intenzivní a hluboký. Přináší zážitek jiného druhu než například terapeutický 

rozhovor. Dynamizuje psychoterapeutický proces, prohlubuje důvěru a 

aktivuje klienta. 

V závěru jsme uvedli dvě kasuistiky jako konkrétní příklady využití 

principů AI v práci s dětským klientem. Domníváme se, že zde může být AI 

velmi užitečným pomocníkem při zpracovávání obtížných situací, s nimiž jsou 

děti konfrontovány. 

Shrneme-li naše poznatky, můžeme říci, že AI má v psychoterapii své 

místo a pokud je v kompetentních rukou, přináší četné výsledky. Zatím je 

v České republice používaná spíše jako metoda doplňková a terapeutů, kteří 

s ní systematicky pracují, není mnoho. Na závěr nám zbývá jen si přát, aby 

našla živnou půdu a mohla se dále rozvíjet ve prospěch těch, kteří její pomoc 

mohou potřebovat. 

V. RÉSUMÉ 

The object of our thesis was active imagination as a 

psychotherapeutical method. Because active imagination is not usually used in 

the Czech republic, we stated two aims; At first to describe and to define 

active imagination conceming to analytical psychology and also to other 

methods, which are related to active imagination. That is topíc of the first, 

theoretical part of our work. 

The second aim, that we studied in the empirical part was to map out 

the situation of using the active imagination in the Czech republic through 

interviewing psychotherapists, who work with the active imagination. We 

wanted to know more about the practical use of the active imagination its 

psychotherapeutical potency, indication and contraindication of the use of 

active imagination (also in psychotherapy with children). 
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We found that active irnagination is using a hurnan ability to irnaginize. 

It helps people to be in a contact with their inner, unconscious world. Thanks to 

that could the person go through many changes and overcorne difficulties. The 

active irnagination has two phases - irnaginational phase and integrating phase. 

In the Czech republic was the active irnagination used as a 

cornplernentary psychotherapeutical rnethod. There are just few 

psychotherapists in the Czech republic who are using the active irnagination 

systernatically. We hope, that it will get better soon, because of the big power 

and potency of the active irnagination. 
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VIII Přílohy 



Příloha 1: ROZHOVOR 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které 

klienty? Existuje z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi 

"prototyp") pro použití aktivní imaginace? 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný 

nějaký způsob, jakým zadáváte aktivní imaginaci? 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak 

vstupujete do aktivní imaginace Vy osobně? 

6. Kdy a jak ukončujete aktivní imaginaci? 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis 

slouží? 

8. Jak pracujete s obsahy aktivní imaginace následně po jejím skončení? 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z aktivní 

imaginace? (např. výtvarné techniky, apod.) 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako 

takového? 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul! 

vyhnula? Má AI nějaké meze? Úskalí? Nevýhody? 

14. Napadá Vás někdo další na koho bych se mohla s tímto dotazníkem obrátit? 

(uvítám mail či telefonní kontakt) 



Příloha II: DOT AZNÍK 

Aktivní imaginace je metodou vycházející z analytické psychologie, je řazena mezi 

imaginativní techniky, má však svá specifika. Předložené otázky mají sloužit právě ke specifikaci a 

popisu této metody, tak jak je u nás používána v psychoterapii. Prosím pokuste se odpovědět na otázky 

v souladu s tím, jak danou metodu používáte a chápete. 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE: 
Věk (roky): 
Pohlaví: 
Délka terapeutické praxe (roky): 
Jak dlouho s klienty pracujete metodou aktivní imaginace (roky): 
Frekvence používání AI: 
Převažující klientela: 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: 

OTÁZKY: 
1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 

Děkuji za vyplnění 
Iva Kundrátová 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? 

Existuje z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (iakýsi "prototyp") pro 

použití aktivní imaginace? 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký 

způsob, jakým zadáváte aktivní imaginaci? 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak 

vstupujete do aktivní imaginace Vy osobně? 

6. Kdy a jak ukončujete aktivní imaginaci? 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 

8. Jak pracujete s obsahy aktivní imaginace následně po jejím skončení? 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z aktivní imaginace? 

(např. výtvarné techniky, apod.) 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul/ 

vyhnula? Má AI nějaké meze? Úskalí? Nevýhody? 

14. Napadá Vás někdo další na koho bych se mohla s tímto dotazníkem obrátit? (uvítám 

mail či telefonní kontakt) 



Přílohy III. 

Záznamy rozhovorů s respondenty 



Věk (roky): 51 
Pohlaví: žena 

ROZHOVOR 1 (ak. mal. Kamila Ženatá) 

Délka terapeutické praxe (roky): 10 
Délka používání AI při práci s klienty (roky): 5 
Frekvence používání AI: výhradně 
Převažující klientela: bez specifikace 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: psychoanalýza, rogeriánský výcvik, 
výcvik aktivní imaginace vedený prof. Pieterem Middelkoopem z Arnhemu v letech 1999-2001 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Vztahová záležitost, přijetí, sdělení, důvěra, kontakt s druhou osobou, bezpečí, 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje 
z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní 
imaginace? 
Podle konkrétní situace a osobnosti klienta (struktura). Vliv má i talent, tvořivost (ta se může 
odblokovat i v rámci aktivní imaginace). Někdy je obtížné klienta k aktivní imaginaci motivovat. "Proč 
by měli imaginovat?" -potřebují řešit určité problémy a ne snít. Proč by měli imaginovat? -Pokud 
nemají zkušenost s aktivní imaginací, nemusí jim být zřejmá spojitost imaginací s jejich reálnými 
problémy. 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 
Úvodní rozhovor imaginace - následný rozhovor 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký způsob, 
.iakým zadáváte aktivní imaginaci? 
Dohodneme se o čem hy aktivní imaginace měla být, co je aktuální. Vznikne motto. Kratší imaginace 
bývá lepší- jde víc k podstatě. Dlouhé imaginace naznačuji tfhu, možné náznaky psychotických stavů. 

5. Jak byste shrnul /sha·nula pdsobenf, úlohu terapeuta při aktiv nf imaginaci? Jak vslupujclc c.lu 
aktivní imaginace Vy osobně? 
Doprovod, úcta, sledování v úžasu, přijetí, restart (stavění klienta na nohy), zájem, vnitřní hlas 
(introjekt). 

6. Kdy a jak ukončujete imaginaci? 
Terapeut s klientem se na konci dohodnou. "Konec pro tentokrát". Nevědomíje bezbřehé, proto jsou 
nutná pravidla (rámec práce, dohody, objednávka, délka a ukončení celé intervence). Práce 
s nevědomím musí mít řád. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 
Zaznamenávám doslova. Klient je pak dostává. Je to cenný písemný materiál, následně se záznamem 
pracujeme. Při prvním rozboru často nejsou lidé schopni říct, popsat co imaginovali. Někdy jsou 
překvapeni, co imaginovali (některý materiál vytěsňují). Imaginace jsou provázané v příběh. Jsou 
literárně zajímavé. 

8. Jak pracujete s obsahy imaginace následně po jejím skončení? 
Aktivní imaginace je spojení ratia a emocí. Propojení těla a hlavy. Aktivní imaginace přináší korektivní 
zážitek. K tomu je nutná analýza- společná (klienta a terapeuta). Klient se tak učí. Při analýze se 
dotýkáme komplexů, osobních i kolektivních symbolů. Objevuje se i symbolika psychoterapeutického 
vztahu. 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Používám malování obrázků. Malováni a aktivní imaginace k sobě mají velmi blízko. Klient tak můž:e 
znovu prožít imaginaci. Malováním se imaginace dokončuje. 

1 O. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Má to hodně vrstev; Nastolování vnitřní změny, prožívání vytěsněného, cítění sebe jako celku, 
propojení emocí a tělesných prožitků, návrat sám k sobě, rozhýbání děje (čištění, kreativita, 
sebeaktualizační síly) 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 
Akcentace vztahu. Vztah je most. Klient může ve vztahu projít regresí a odžít si tak narcistické zranění. 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
"Rozhýbávalo", podpora, korektivní fixace, propojení "těla a hlavy". 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul/ vyhnula? Má 
aktivní imaginace také nějaké meze? Úskalí? Nevýhody? 
Kontraindikace- hraniční klienti, klienti s poruchou osobnosti obecně, psychotický klient. Nepoužívám 
pro klienty, s kterými nemám předchozí zkušenost, je to obtížné, možná ohrožující. 



Věk (roky): 57 
Pohlaví: žena 
Délka terapeutické praxe (roky): 20 let 

ROZHOVOR2 

Délka používání Al při práci s klienty (roky): 15 let 
Frekvence používání AI: vícekrát týdně 
Převažující klientela: bez specifikace 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: SUR, gestalt psychologie, analytická 
psychologie 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Kniha, nácvik, má svá pravidla, ale není striktní 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje 
z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní 
imaginace? 
Při delší individuální terapii- vím s kým pracuji. Pokud klient nazravá k přistoupení k nevědomým 
obsahům. Pokud je vytvořen dobrý terapeutický vztah. 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 
Úvodní rituál- imaginace- sdílení. 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký způsob, 
jakým zadáváte aktivní imaginaci? 
To záleží na společné dohodě. Může to být i sen, nějaká epizoda ze snu. 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak vstupujete do 
aktivní imaginace Vy osobně? 
Podpora, jistota, záchrana, partner, průvodcovství, nezasahovat více. 

6. Kdy a jak ukončuj cle imuginuci? 
Po předchozí domluvě. Mohou se na závěr trochu rozhýbat (jako u relaxace). Musí být stanovena 
pravidla. Klientům se někdy z imaginace nechce. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 
Klient při imaginaci nesděluje,co imaginuje, to probíráme zpětně. 

8. Jak pracujete s obsahy imaginace následně po jejím skončení? 
Moc neinterpretuji. Používám amplifikaci a hledání analogií. Podstatné jsou pocitové reakce. To přináší 
hlubší uvědomění. 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Přehrávání, dohrávání, ztvárnění pomocí písku a kamenů. Klient si může i kamen odnést. 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Protipól běžného života, je to obohacující, moudření, přijetí sebe, vyrovnanost, "Nejvíc pokladů má 
člověk v sobě." 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 
Plné setkání, práce se symboly vede k sebepřesahu, část významu symbolu zůstane skryta- tajemství, 
některé věci nejsou třeba vyslovit 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
Jiný druh setkání, je to hlubší 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul/ vyhnula? Má 
aktivní imaginace také nějaké meze? Úskalí? Nevýhody? 
Nepoužívala bych aktivní imaginaci pro klienty s poruchou osobnosti, asociální lidi se sklonem 
k agresi, psychotiky (výjimečně kdyby byli pod lékařským dohledem). 



Věk (roky): 47 
Pohlaví: muž 
Délka terapeutické praxe (roky): 34 

ROZHOVOR3 

Délka používání AI při práci s klienty (roky): 15 
Frekvence používání AI: vícekrát týdně Gakje třeba) 
Převažující klientela: bez specifikace 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: analytická psychologie, KIP, AI 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Jung, transcendentní funkce, Jungovy práce, literatura, vlastní prožitky, rozdíly mezi Jungovým pojetím 
a ostatními, úskalí 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje 
z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní 
imaginace? 
Pokud je třeba tvořivý přístup. AI doma- jen pokročilí (např. frekventanti výcviku). Kontraindikace
psychotici. 

3. Jak členfte konzultaci při puužiH aklivuf imaginace? Kam ji zařazujete? 
Úvodní rozhovor- imaginace- krátký pohovor- následné propracování (malování, hudba, tanec)
následný pohovor. Někdy to může být na dvě setkání. 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní ima~:inace? Máte vypracovaný nějaký způsob, 
jakým zadáváte aktivní imaginaci? 
J~;: to Juminující moment z konzultace (protipřenosový nápad), může to být problém, problematick'Ý 
vztah, sen i nevyslovitelný pocit. 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak vstupujete do 
aktivní imaginace Vy osobně? 
Těžko něco říct. Je to velká, široká škála. Do AI vstupuji za sebe. Chce to jemné zvážení, aby vstupy 
byly přiměřené. Je to velmi individuální (důležitá je intuice). Terapeut sleduje podmínky, za kterých se 
to děje a provází ho. 

6. Kdy a jak ukončujete imaginaci? 
Někdy jí ukončuje sám klient. Já jí ukončuji tak, aby byl dostatek času, aby se AI mohla probrat 
v následném rozhovoru. Chce to emfatické cítění. Taky podle situace. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 
Dělám poznámky pro sebe. Dříve- záznam doslova, nyní jen to podstatné. Důležitý je společný 
prožitek. S klientem se k tomu (záznamu- pozn. autorky) vracíme. 

8. Jak pracujete s obsahy imaginace následně po jejím skončení? 
Není nutné interpretovat. Přistupuji s úctou a zdrženlivostí. Sledujeme symboly, kontexty- jejich 
hledání. V AI se objevuje anamnestické, přítomné i budoucí. V AI se zrcadlí i ego a postoj k nevědomí. 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Malování, psaní, hudbu a tanec. 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Napojení se na síly klientovi vlastní- jeho potenciál. Klient jde sám k sobě. AI je pole svobody. 
Zobrazení situací, které by se nemohly odehrát- situace se dějí podle klienta. Klient se učí zacházet 
s vlastním nevědomím. 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 
Výzva. Na povaze vztahu záleží zda a jak se může Al rozvinout. Podstatná je důvěra, intimní prostor. 
Vytváří se imaginativní terapeutické pole- v něm se AI odehrává. 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
AI je silný zdroj, udržení kontaktu s individuací. 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul/ vyhnula? Má 
aktivní imaginace také nějaké meze? Úskalí? Nevýhody? 
Dát si pozor, když klient propadá panice, nebo u lidí se slabým já. Kontraindikace- psychotici, pokud 
klient potřebuje posílit realitu. 



Věk (mky): ~4 
Pohlaví: muž 

ROZHOVOR 4 (Mgr. Jan Jakub Zlámaný) 

Délka terapeutické praxe (roky): 8 
Délka používání AI při práci s klienty (roky): 4 roky 
Frekvence používání AI: týdně 
Převažující klientela: závislí na psychotropních látkách 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: daseinsanalýza, výcvik aktivní 
imaginace vedený prof. Pieterem Middelkoopem z Amhemu v letech 1999-2001 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Koření psychoterapie, exotické koření (curry, zázvor), vzácnost, AI může být i diagnostický nástr~j 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje 
z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní 
imaginace? 
Když jsou klienti znaveni realitou. Pro klienty, kteří jsou příliš racionální, málo využívají kreativitu. 
Když má člověk příliš zúženou možnost vidět svůj problém-jeho okno je příliš úzké na to, aby viděl 
svůj horizont. Mezi zdravými je větší poptávka (po AI- pozn. autora). 
Používám AI i skupinově- rozdělil jsem to do stupňů: 
!.stupeň- imaginuje celá skupina, na začátku je relaxace, skupina vytváří společnou imaginaci, tak lze 
získat informace o skupině 
II. stupeň- "imaginační test"- imaginuji s jedním před skupinou 
III.stupeň- rozdělení skupiny- imaginace ve trojicích 
IV.stupeň- imaginace ve trojicích+ výklad imaginace 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 
Úvodní rozhovor (10-15 min.)- imaginace (20 min.)- povídání (20 min.) 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký způsob, 
jakým zadáváte aktivní imaginaci? 
Je to otázka, která zazní v úvodním rozhovoru. Téma přináší klient. Může vzniknout i z metafory. 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak vstupujete do 
aktivní imaginace Vy osobně? 
Průvodce, udržení klienta v toku imaginace, bezpečí, "kotevní lano", "remorkér". 

6. Kdy a jak ukončujete imaginaci? 
Přibližně po 20-ti minutách, v příjemné situaci. Když mám dojem, že můžeme skončit. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu Al? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 
Zaznamenávám všechno. Se záznamy pracuji, vracíme se k nim s klientem. 

8. Jak pracujete s obsahy imaginace následně po jejím skončení? 
Zeptám se toho člověka, jestli tomu nějak rozumí, jestli vidí souvislost mezi AI a realitou. Nabízím 
svojí reflexi- jak jsem to slyšel já. Někdy převyprávím jejich imaginaci, hlavně pokud nevidí souvislost 
s realitou. Pak jim to většinou sepne. Pokud ne, dávám jim nabídky, co by to mohlo znamenat- jaký to 
má existenciální smysl ( daseinsanalytický přístup) a jaké jsou tam symboly Qungiánské). 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Když je čas (například na výcviku). Imaginující nechtějí vykládat ostatním své prožitky z AI Ge to 
intimní), mohou to namalovat. 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Rozšíření vidění svého problému. Vidí realitu z jiného úhlu. Klienti zjistí, že mají velký kreativní 
potenciál. AI je svoboda. AI není racionální, výkonová, ale uvolňující, odpočinek, uvolnění od tlaku, 
zproštění se lpění, chtění. Ratio zužuje náš pohled (zužující se trychtýř), AI naopak rozšiřuje. V AI 
objeví svět, kterej je moudrej, ukážou se nové světy, spirituální přesah. Jiné kultury mají imaginace víc 
po ruce. 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 
Odevzdání se, posílení schopnosti odevzdat se, důvěra, zbavení se kontroly. 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
Oživuje, klient pustí vědomou kontrolu, která někdy dusí, přináší něco nového a nečekaného, přináší 
moment zvědavosti, hravosti a tvořivosti, je proti nudě. Je jako obrázek na zdi, který tu místnost 
ozvláštňuje. Je to něco živýho. Přináší revitalizaci. 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul? Má AI nějaké 
meze? Úskalí? Nevýhody? 
Mínusy- klient zapomene na problémy všedního života, může vést k podceňování reality, 
k nestřízlivosti, hranice AI se musí pohlídat. 



Věk (roky): 39 
Pohlaví: žena 
Délka terapeutické praxe (roky): 5 

ROZHOVOR 5 

Délka používání AI při práci s klienty (roky): 5 
Frekvence používání AI: nepoužívá při práci s klienty 
Převažující klientela: bez specifikace (na předchozím pracovišti zejm. psychotičtí klienti) 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: psychoanalýza, KIP, daseinsanalýza, 
rogeriánský výcvik, výcvik aktivní imaginace vedený panem prof. Pieterem Middelkoopem z Arnhemu v letech 
1999-2001 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Symbolické zpracování toho, co člověk žije. 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje 
z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní 
imaginace? 
V situaci, kdy to nejde. Když klient nemá k sobě přístup. 
Proč imaginaci nepoužívám? Dřív jsem pracovala na psychiatrické klinice (nevhodná klientela pro AI
pozn. autorky), teprve 1,5 roku dělám tady. AI je moc rychlá. Metoda přináší něco jiný ho než prostý 
verbální kontakt. 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 
Rozhovor- imaginace- následný rozhovor. 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký způsob, 
jakým zadáváte aktivní imaginaci? 
Tématem je to, co se vynoří. V imaginaci se nemusí odrazit téma rozhovoru, ale klidně něco jiného, co 
je aktuální. Pro někoho může být obtížné čekat, co se objeví, proto někdy používám Leunera- jeho 
základní motivy. 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak vstupujete do 
aktivní imaginace Vy osobně? 
Být pro klienta, být bezpečí, prostor, aby si klient mohl dovolit imaginovat. 

6. Kdy a jak ukončujete imaginaci? 
Tak, aby se člověk necítil špatně, na místě, kde by se mohl ukotvit. Nebo klienta vyzvu, aby si takové 
místo našel. Imaginace musí být uzavřená. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 
Doslova- něco se může zapomenout. Vracíme se k tomu. 

8. Jak pracujete s obsahy imaginace následně po jejím skončení? 
Stejně jako se sny. Ptám se ho k tomu napadá, říkám, co mě napadá. Přemýšlíme o čem by to mohlo 
být. Podle Leunerajsou 3 roviny výkladu -subjektivní, objektová a přenosová. 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Malovat doma. Sama jsem si malovala. Záleží s kým by to bylo. Je to obohacující. člověk se k tomu 
může vrátit, když je sám- může to zažít jinak. 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Cesta k sobě jiným způsobem. Je to podobný jako se sny. Nevěřím, že by AI fungovala bez interpretace. 
Záleží na člověku, co si z toho vezme. Jsou vidět změny člověka, protože AI se mění. 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 
To nevím, co přináší. Otevřenost, radost. 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
Když terapie nejde. AI může být přínosem u lidí, kteří přemýšlejí, jsou hodně racionální- přes AI je 
možné se dostat víc k pocitům. Pro získání kontaktu se sebou. 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul? Má AI nějaké 
meze? Úskalí? Nevýhody? 
Hodně zvážit u koho AI používat. Musí být dost silný, aby to unesl. (dost strukturovaný). Dávala bych 
si pozor, kdyby to bylo hodně divoký. Lidi mají ochrany, které je třeba respektovat. 



Věk (roky): 46 
Pohlaví: žena 
Délka terapeutické praxe (roky): 6 

ROZHOVOR6 

Délka používání Al při práci s klienty (roky): 4 
Frekvence používání AI: čtvrtletně (cca 5-krát) 
Převažující klientela: psychotičtí a hraniční 
Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: daseinsanalýza, výcvik aktivní 
imaginace vedený panem prof. Pieterem Middelkoopem z Arnhemu v letech 1999-2001 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Ten, co nás to učil, jak jsem se s tím setkala poprvé, moje první imaginace. AI je jako skutečnost. 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje 
z Vašeho pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní 
imaginace? 
V situaci, kdy se točíme v kruhu a zároveň by ten člověk chtěl něco dělat, něco změnit. Nebo pokud je 
tenhle způsob práce klientovi blízký. 

3. Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 
Na AI se většinou domluvíme předem- na předchozí konzultaci. Předchozí rozhovor (ne vždy)
imaginace- následný rozhovor (znovu projdeme imaginaci). Příště se k tomu můžeme ještě vrátit. 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký způsob, 
jakým zadáváte aktivní imaginaci? 
Vznikne z něčeho předešlého -z nějakých zádrhelů v tématech. AI je pokus podívat se na to jinak. 

5. Jak byste shrnul/shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak vstupujete do 
aktivní imaginace Vy osobně? 
Protože nedělám s Al často, jsem trodw úzkostná, bojím se, kam to člověka zavede. Jstlm matetská, 
jsem mu v lum upuruu, ncnf v tom sám. Jsem opatrná. Klient i terapeut AI vnímají jinak. 

6. Kdy a jak ukončujete imaginaci? 
Když cítím, že něco proběhlo a vyskytne se jakž takž bezpečný okamžik, kde klient může zůstat. Ptám 
se klienta. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? 
Snažím se to psát doslova. Vracím se k tomu v každém případě - ať už sama - tedy tak, že z ní vyvodím, 
jak s klientem pracovat dál- anebo spolu s klientem o imaginaci mluvíme při dalších sezeních, když jej 
to zajímá, či když mně to připadá užitečné ... 

8. Jak pracujete s obsahy imaginace následně po jejím skončení? 
V tom jsem si hodně nejistá. Prožitek je subjektivní. Je klientův, všichni musíme hledat sami. 
Nepoužívám úplně jungiánské symboly, spíš daseinsanalytický přístup. Zajímá mě, jak imaginace 
souvisí s životem. 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Moc ne. Využívám propojení s arteterapeuty. Někdy klienti malují sami- moc často výtvory nenosí na 
terapii. 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Víc můžu vycházet z vlastní zkušenosti. Mě na tom připadá skvělej ten prožitek ne intelektualizováni. 
Je to emocionální. Je to poznání přes prožitek. AI je jako výlet. 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní ima~inace terapeutickému vztahu? 
Nad tím jsem nepřemýšlela. Nevím, nemám pocit, že by se to tak projevilo. 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
Přináší zpětnou vazbu, ozřejmení problému, napomůže k vhledu, upevnění toho, co opravdu je- to co 
se dělo v Al nemusí být překvapivé. 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul? Má AI nějaké 
meze? Úskalí? Nevýhody? 
Jde o dvě protikladné věci; Nechci být moc aktivní či spíše manipulativní (proto klienta spíše nechávám 
mluvit samotného - nikam bych klienta nechtěla strkat.), ale na druhou stranu musím ošetřit tu velkou 
úzkost, pocit nebezpečí, do kterého AI může dovést. 



Věk (roky): 42 
Pohlaví: žena 
Délka terapeutické praxe (roky): 15 
Délka používání AI při práci s klienty (roky): 3 
Frekvence používání AI: týdně 
Převažující klientela: děti, neurotičtí, hraniční 

ROZHOVOR 7 

Teoretické zázemí, ze kterého vycházíte v psychoterapeutické praxi: analytická psychologie, výcvik aktivní imaginace 
vedený panem prof. Pieterem Middelkoopem z Arnhemu v letech 1999-2001 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne aktivní imaginace? 
Když se řekne aktivní - pohyb,start,dynamika. Imaginace- široký prostor napitý obrazovými afektivně obarvenými 
informacemi. Klientovo já se vydává na svoji nejvlastnější cestu. 

2. Jak a kdy používáte aktivní imaginaci? V které terapeutické situaci, pro které klienty? Existuje z Vašeho 
pohledu charakteristická situace či klient (jakýsi "prototyp") pro použití aktivní imaginace? 
Pro neurotické klienty, hlavně pokud jsou hodně v racionální a verbální sféře. Pro hraniční- zvažuju. Psychotiky 
nemám. Pro situaci... obvykle nemám naplánované, co použij u- nechám, co ze sezení přijde. Použij u až ve fázi, 
kdy je vypracovaný určitý stupeň důvěry, kdy se můžeme pustit do nestrukturovaných vod, za zavřené dveře, nebo 
do šachty výtahu. Nčkdy to terapeut ncodhadnc, pak proces nejde. Ale vždy~.:ky to něw vypovf,dá dalšf informaci o 
klientovi. 

3. .Jak členíte konzultaci při použití aktivní imaginace? Kam ji zařazujete? 
Imaginace je lepší spíše po začátku,nebo uprostřed konzultace. Musí být dost času, pokud je potřeba projít to, co se 
vynořilo. Někdy uzemnit a ohraničit. Ošetřit klienta. 

4. Jak vzniká, odkud se bere téma, motiv aktivní imaginace? Máte vypracovaný nějaký způsob, jakým 
zadáváte aktivní imaginaci? 
Téma obvykle se vynoří samo s klientova příběhu, nosné je téma, které se v sezeních často opakuje. Ncbo přichází 
téma ze snu. 
Zeptám se klienta, co by na to řek, kdyby to, o čem mluvíme, to téma převedl do obrazů svého vnitřního zraku. 
Zavřel si oči a nechal se vést. 

5. Jak byste shrnul /shrnula působení, úlohu terapeuta při aktivní imaginaci? Jak vstupujete do aktivní 
imaginace Vy osobně? 
Protože jsemjungiánsky orientovaný psychoterapeut, pracuju s konceptem kolektivního nevědomí. V imaginaci 
dojde k propojení nevědomí terapeuta a klienta. Terapeut je průvodce nevědomím. Poskytuje svoje já na podporu 
klientova ega. Takový turistický průvodce, který se tu a tam zastaví a ukáže na význam, na přírodu ... 

6. Kdy a jak ukončujete aktivní imaginaci? 
Když cítím a slyším, že se spojilo dostatek sil, například pomocníků na podporu ega, pokud se objeví zdravý 
opěrný bod pro ego. 

7. Zaznamenáváte klientova sdělení v průběhu AI? 
To si píšu, ale až po sezení. Během sezení jsem s klientem. 
Pokud ano, k čemu tento zápis slouží? (Využíváte dál tento zápis?) 
Ono se to využívá samo. Rozjede to dynamiku. Tyhle setkání jsou hodně silný a často tu terapii posunou. Klienti o 
tom velmi často začnou mluvit sami, taky právě proto, že se ozvou archetypy. 

8. Jak pracujete s obsahy aktivní imaginace následně po jejím skončení? 
Analogicky k relaxačním a jiným technikám, kdy jde člověk k sobě. Pracuji na groundingu- aby se klient dostal do 
dobrý kondice, aby mohl odejít. Podobně jako se snem. Někdy stačí jen usadit, není nutné se do toho vrtat. To 
člověk vycítí. 

9. Používáte některé další způsoby jak propracovat obsahy vzešlé z aktivní imaginace? (např. výtvarné 
techniky, apod.) 
Používám práci s pískem-techniku sand play, kreslení -třeba další hodinu. Proces může pokračovat ve snech. Moje 
úloha spočívá v tom, aby to co se vyjeví, bylo pro klienta srozumitelné. Podpořit jeho jáské funkce. Proces pak 
ukáže co dál. Jsou to důležité momenty v individuačním procesu klienta, v jeho procesu zrání. 

10. V čem spatřujete terapeutický potenciál aktivní imaginace? 
Když se osloví nevědomí, objevují se obrazy a emoce, které tam byly zasunuté. Ta například získá klient kontakt 
s oblastí, které se bál a prostřednictvím vnitřní práce s obrazy zjistí, že se už bát nemusí. Jsou to důležité momenty 
v individuačním procesu klienta. Taky se v průběhu tohoto procesu propojí "příběhy duše" terapeuta i klienta. 

ll. Co z Vašeho pohledu přináší aktivní imaginace terapeutickému vztahu? 
Hodně. Obohatí vztah o nové, velmi silné podněty. Terapeut s klientem žije jedinečný příběh, který i jeho 
obohacuje. AI je posílením, zvýšením hladiny důvěry, bezpečí. Klient vidí, že může jít i po nejisté půdě, že ho 
terapeut podrží. 

12. Jaký je podle Vás přínos aktivní imaginace do terapeutického procesu jako takového? 
Klient se může potkat s tématy v nevědomí. Může být víc v kontaktu s emocí a energií, která k tomu patří. Být 
v kontaktu se svým bytostným Já. 

13. Je něco, čemu byste se Vy, v pozici terapeuta, při aktivní imaginaci raději vyhnul? Má AI nějaké meze? 
Úskalí? Nevýhody? 
Kontraindikace- psychózy, hraniční pacienti- jen někteří. Souvisí to s pevností ega ajáských funkcí. Klient má 
pud sebezáchovy -odmítne to hned, nebo vidím, že se necítí dobře- pak to uzavřu dřív. Ošetřím to, co se vynořilo 
tak, aby proces byl načatý, ale ne neukončený. 



Příloha IV: DOTAZNÍK- RIZIKA AKTIVNÍ IMAGINACE 

Z informací, které jsem získala v loňském roce do Vás a Vašich kolegů, vyplynulo, že je 

aktivní imaginaci třeba používat s rozvahou, opatrně a obezřetně. Protože tento fakt zmiňovala 

většina dotázaných, chtěla bych více zmapovat právě rizika použití aktivní imaginace. 

Prosím odpovězte na předložené otázky tak, jak Vy vnímáte možná rizika aktivní imaginace 

a jak se s nimi setkáváte ve své terapeutické praxi. Ve svých úvahách prosím vynechejte ta rizika, 

která by vyplývala z nedostatečného vzdělání terapeuta v oblasti aktivní imaginace. Také 

předpokládejme, že jde o klienta bez závažných psychických potíží, pro které by byla aktivní 

imaginace kontraindikována. 

Děkuji Vám za odpověď 

Iva Kundrátová 

1. Shledáváte v aktivní imaginaci nějaká rizika pro klienta? A pro terapeuta? 

2. Je možné nějak snížit rizika aktivní imaginace? Jak? Čím? 

3. Připadá Vám rizikovost aktivní imaginace srovnatelná s jinými terapeutickými 

postupy či metodami? Se kterými a v čem? 



Příloha V: VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK 

DOTAZNÍK-- RIZIKA AKTIVNÍ IMAGINACE 

Z informací, které jsem získala v loňském roce do Vás a Vašich kolegů, vyplynulo, že je 
aktivní imaginaci třeba používat s rozvahou, opatrně a obezřetně. Protože tento fakt zmiňovala 
většina dotázaných, chtěla bych více zmapovat právě rizika použití aktivní imaginace. 

Prosím odpovězte na předložené otázky tak, jak Vy vnímáte možná rizika aktivní imaginace 
a jak se s nimi setkáváte ve své terapeutické praxi. Ve svých úvahách prosím vynechejte ta rizika, 
která by vyplývala z nedostatečného vzdělání terapeuta v oblasti aktivní imaginace. Také 
předpokládejme, že jde o klienta bez závažných psychických potíží, pro které by byla aktivní 
imaginace kontraindikována. 

Děkuji Vám za odpověď 
lva Kundrátová 

1. Shledáváte v aktivní imaginaci nějaká rizika pro klienta? A pro terapeuta? 
Riziko vidím v tom,že strukturu sese obsahující impuls pro navození imaginativního ladění, 
amplifikaci a interpretaci určuje psychotcrapcut, cuž ucmusí vždy uupovíuat potřebám klienta. 
Z dynamického hlediska psychoterapeut tak do jisté míry určuje strukturu a přebírá 
odpovědnost za to co se bude dít, což ovlivňuje jejich vzájemný vztah př;t:uusuv6 a 
protiřenosové fenomény. Dalo by se říci, metoda AI posiluje mocenské postavení terapeuta. 
Z fenomenologického hlediska je psychoterapeut zpravidla ve velmi expertní pozici. To může 
znesnadňovat popř. uzavírat možnost autentického vztahu. 
Rizika užívání aktivní imaginace vidím u lidí, s deficitem v osobnostní struktuře (tzv. "slabé 
Já"), kteří jsou nedostatečně zakotveni v realitě. Aktivní imaginace jim mohou rozvíjet 
fantazijní schopnosti, které mají dostatečně, nebo přílišně rozvinuté. Nemusí se cítit psychicky 
nemocní, často mají spíše potíže v sociální oblasti- bez stabilního zázemí a hlubších vztahů, 
nebo s tendencí k vytváření závislých vztahů na dominantních partnerech, či rodičích. Jedná se 
o klienty s tendencí k přílišnému snění a zanedbávající praktické otázky svého života. (Např. 
platit nájem, či složenky, udržet partnera popř. práci apod .. ) Mohou to být lidé, často kreativní, 
hypersenzitivní s vysoce rozvinutou až atrofovanou emocionalitou, pro které jsou reálné 
požadavky, jež před ně život staví příliš "tvrdé". V aktivní imaginaci jsou často velmi tvůrčí a 
jde jim snadno. Do terapií mají problém chodit systematicky, což odráží jejich osobnostně 
strukturální potíže. Těžší je pro ně imaginativní práci spojit s reálnými požadavky života. U 
těchto lidí je spíše třeba podpořit praktické dovednosti a racionální stránku jejich osobnosti. 
Rozvinout smysl pro vnímání "principu reality", tedy toho co je možné a nikoliv toho jak by 
věci měli být. U terélpeuti'l vidím riziko, že při práci s tímto typem klientů se nechají strhnout 
jejich často bohatým fantazijním materiálem a spoluagují jejich problematiku. 

2. Je možné nějak snížit rizika aktivní imaginace? Jak? Čím? 
Dostatečným spojením a propracováním obrazů s jejich realitou. Dotknout se polarity, kterou 
obsahuje každý obraz resp. imaginace - struktura vers. vášně. 

3. Připadá Vám rizikovost aktivní imaginace srovnatelná s jinými terapeutickými 
postupy či metodami? Se kterými a v čem? 

Nepřipadá mi srovnatelná, protože metoda je velmi odlišná např. relaxačních technik, nebo 
hypnózy, protože aktivitu v imaginaci vyvíjí klient. 


