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Úvod 

 

Několik let jsem jako sociální pracovnice ve Všeobecné fakultní nemocnici 

pracovala s dětmi z rodin osob závislých: vedla jsem pravidelnou skupinu, 

jezdila na letní tábory a víkendy. U rodičů těchto dětí se jednalo převážně o 

závislost na alkoholu. V současné době pracuji jako individuální a rodinný 

terapeut s dospělými v nestátní neziskové organizaci zabývající se léčbou 

osob závislých a jejich blízkých.  Mezi mé současné klienty patří mimo jiné (již 

dospělé) děti osob závislých na alkoholu. Práce s lidmi, kteří vyrůstali 

v rodinách postižených závislostí na alkoholu, mne často přivádí k tématu 

jejich sebeúcty a k tomu, jakou roli hraje jejich zkušenost s rodičem 

alkoholikem v jejich dospělém životě. Především však řeším praktickou 

otázku, co s jejich zkušenostmi a s jejich nízkou sebeúctou mohu v terapii 

dělat, resp. jak mohu přispět k tomu, aby s nimi něco dělali oni. Tuto práci 

jsem psala s nadějí, že se mi s pomocí reflexivního pohledu na vlastní práci s 

klienty podaří na tyto otázky odpovědět. 

Práce je členěna do úvodu, šesti kapitol a závěru. V prvních čtyřech kapitolách 

se věnuji teoretickému pojetí rodiny, (alkoholové) závislosti a spoluzávislosti, 

psychoterapii a terapii při léčbě závislostí. V praktické části – v páté a šesté 

kapitole - se věnuji rozboru vlastní psychoterapeutické praxe se čtyřmi klienty 

a klientkami, kteří prošli a procházejí zkušeností dítěte rodiče závislého na 

alkoholu. Na jednotlivých kazuistikách ukazuji, co se děje se životní 

zkušeností a sebepojetím dospělého dítěte osoby závislé na alkoholu v 

procesu terapie. 
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1 Rodina 

 

1.1 Definice pojmu rodina 

Podle Velkého sociologického slovníku (1996) je rodina obecně původní a 

nejdůležitější společenskou skupinou a institucí. Rodina je součástí sociální 

struktury každé společnosti a dá se říct, že společnost je spíše tvořena 

souborem rodin, než souborem jednotlivců. Rodina obvykle bývá složena 

z rodičů a jejich vlastních (či někdy adoptovaných) dětí. Takto vymezená 

rodina bývá nazývána nukleární, elementární nebo základní. Je to malé, 

relativně uzavřené společenství, ve kterém převažují důvěrné, osobní a intimní 

vztahy.  Vedle základní nukleární rodiny hovoříme také o širší rodině, která 

prakticky pokrývá celé příbuzenstvo. Širší rodina v sobě zahrnuje jak rodinu 

nukleární, tak rodiny původní. Širší rodina tedy zahrnuje i nukleární rodiny 

obou manželů, partnerů. Širší rodinou můžeme rozumět i třígenerační rodinu 

(VELKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK, 1996, s. 941).  

Rodinu lze popisovat také s pomocí jejích funkcí: reprodukční funkce, sociálně 

ekonomická, kulturně výchovná, sociálně psychologická a emocionální 

(WIKIPEDIA, online). Z hlediska zachování lidské společnosti je nejdůležitější 

úlohou rodiny zajišťovat rození dětí a péči o ně v období jejich 

nesamostatnosti. Rodina je také socializačním prostorem pro své členy. 

Rodina seznamuje jedince s předpokládaným chováním pro mužskou a 

ženskou roli, učí jej reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a 

umožňuje každému svému jedinci praktické ověření jeho dovedností. Pod 

tímto vlivem si pak jedinec vytváří postoj ke svému okolí i k sobě samému 

(VÝROST a SLAMĚNÍK, eds., 1998). Tato funkce socializace je významná 

zejména pro dítě. A právě tato funkce rodiny může být v rodině postižené 

závislostí hluboce narušena. 
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1.2 Poruchy rodiny 

O poruše rodiny hovoříme, když rodina není schopna plně nebo ani částečně 

vykonávat své funkce (reprodukční, sociálně ekonomickou, kulturně 

výchovnou, sociálně psychologickou a emocionální).  

Virginia Satirová ve své Knize o rodině (SATIROVÁ, 1994) navrhuje položit 

rodinám při terapii tyto otázky: „Žije se vám právě teď ve Vaší rodině dobře? 

(…) Máte pocit, že žijete s přáteli, s lidmi, které máte rádi, kterým důvěřujete a 

kteří důvěřují vám a mají vás rádi? (…) Přináší vám společenství vaší rodiny 

radost a povzbuzení?“ (SATIROVÁ, 1994, s. 17, kurzíva původní). Pokud 

členové rodiny mohou na všechny tři otázky odpovědět „ano“, pak podle 

Satirové žijí ve zdravé rodině. Jestliže však odpovídají „ne“ nebo „ne často“, 

žijí nejspíš v rodině nějakým způsobem narušené.  

Pro rodinu (ať už zdravou či narušenou) je vždy důležitá otázka vlastní 

hodnoty jejích členů, vzájemné komunikace a pravidel v rodině - vždy jde totiž 

o to, jaké sebehodnocení, jaká komunikace a jaká pravidla se v rodině 

vyskytují a s jakým výsledkem. Satirová si ve své práci s narušenými rodinami 

všimla, že se v nich objevovalo nízké sebehodnocení, nepřímá, nejasná a ne 

zcela upřímná komunikace, přísná, nediskutovaná a pevně daná pravidla, 

zatímco vztah rodiny ke společnosti byl bázlivý, ponížený a obviňující.  

(SATIROVÁ, 1994, s. 13). 

Ivo Plaňava v knize Manželství a rodina (PLAŇAVA, 2000) shrnuje, jak 

dysfunkci a fungujícímu soužití rodiny rozumí jednotlivé terapeutické školy. 

Například stoupenci psychoanalýzy vidí přímou souvislost mezi zdravým 

jedincem a zdravou fungující rodinou, a to ve směru od jednotlivce 

k rodinnému systému. Naproti tomu systémově orientovaní terapeuti vidí směr 

opačně: zdravé rodinné - mezilidské vztahy umožňují zdravě fungovat 

jednotlivcům. Podle pokračovatelů Adlera je hlavním cílem všech lidí uspokojit 

svou potřebu někam patřit, mít své místo ve společnosti. Za klíčové pro 

fungování jednotlivce i rodiny považují plnou rovnoprávnost všech v rodině, 

demokratické principy při rozhodování a rozvoj a akceptaci individuality 

každého člena rodiny. Podle humanisticky orientovaných terapeutů má být 
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fungující rodina založena na akceptaci, empatii, opravdovosti a respektu ke 

každému členu rodiny. 

 

1.3 Systémové pojetí rodiny 

Moderní psychoterapeutické přístupy se na rodinu dívají právě jako na 

systém, tvořený nejen jednotlivými členy-prvky, ale především vztahy mezi 

těmito prvky. Irena Sobotková ve svojí Psychologii rodiny (2007) píše, že 

klinické zkušenosti z individuální terapie někdy vyjevovaly nedostatečnost a 

dokonce i selhání klasických psychoterapeutických postupů soustředěných na 

jedince – beze změny celého rodinného systému se patologické příznaky 

pacientů po návratu do rodiny vracely nebo přecházely na jiné členy rodiny. To 

vedlo některé psychoterapeuty k tomu, aby pracovali v sezeních s celou 

rodinou, což podle Sobotkové přineslo překvapivé výsledky. Zatímco podle 

psychoanalytických přístupů lze poruchám v manželství a v rodině porozumět 

s pomocí diagnostiky jedince a jeho osobnosti (PLAŇAVA, 2000, s. 24), 

v rámci systémového pojetí rodiny „individuálnímu chování lépe porozumíme v 

kontextu celku, tedy že problémy a současné potíže člena rodiny obvykle 

souvisejí s fungováním celého rodinného systému a mohou signalizovat jeho 

nerovnováhu“ (SOBOTKOVÁ, 2007, s. 21). Místo individuálního pacienta, 

vystaveného tlakům rodinného prostředí, se tak do centra pohledu 

systémového přístupu dostává rodina jako (složitě fungující) celek, v němž 

probíhá „rodinný proces“. Velmi důležitá je v tomto ohledu míra otevřenosti či 

uzavřenosti rodiny: většina rodin balancuje mezi dvěma protipóly. Uzavřenější 

systém je rigidnější, uzavřené rodiny hůře reagují na změny a neumožňují 

rozvoj svých členů. Otevřené rodinné systémy jsou naopak přizpůsobivější a 

schopné měnit vzorce chování, které se ukáží být zastaralé a nefunkční 

(SOBOTKOVÁ, 2007).  

V rámci rodinného systému lze identifikovat další (sub)systémy: manželský 

(partnerský) subsystém, subsystém rodičovský, dětský či sourozenecký. Na 

subsystémy rodinného systému pak navazují koalice mezi jednotlivými členy 

rodiny. Ty se proměňují, mají různou délku a různou intenzitu, odvíjejí se od 

situace v rodině (SOBOTKOVÁ, 2007). V tomto složitém poli, kde velkou roli 
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hraje mnohočetná cirkulární zpětná vazba (PLAŇAVA, 2000, s. 39), není 

závislost problémem pouze jednoho člena rodiny, ale dotýká se rodiny jako 

celku a tento celek sehrává určitou roli v udržování problému. 

První středisko pro výzkum a výcvik v rodinné terapii vzniklo v roce 1959 

v americkém Palo Altu. Systémově interakční pohled na rodinu se pak vyvíjel 

v USA a na mnoha dalších místech. V USA patřila k jeho významným 

představitelům již zmiňovaná Virginia Satirová (PLAŇAVA, 2000, s. 38). 

V Československu se o rozvoj rodinné terapie výrazně zasadil v 70. letech 20. 

století psychiatr Petr Boš (VELTRUBSKÁ, online). 
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2 Závislost a spoluzávislost 

 

2.1 Alkoholová závislost 

Vzhledem k tomu, že v kazuistikách, jimiž se budu dále podrobně zabývat, 

převažuje alkoholová závislost, věnuji nyní pozornost vysvětlení tohoto druhu 

závislosti.  

Lidská bytost nemá žádné predispozice, které by ji spontánně nutily pít 

alkohol.  Alkohol ale hraje po celá tisíciletí roli společenského pojítka 

v nejrozmanitějších situacích. Alkohol má farmakologické vlastnosti, které 

působí na úrovni mozku změny vědomí a nálad (ÜHLINGER a TSCHUI, 

2009). 

Podle Skály (1987) je závislost směsicí choroby a nedisciplinovanosti (ztráty 

sebekontroly). Přitom problémové pití ještě nemusí nutně znamenat závislost. 

Skála rozlišuje tři úrovně užívání alkoholu. Za prvé – mírné užívání alkoholu, 

tzv. úzus. Za druhé: tzv. misúzus - zneužívání  alkoholu v situacích, kdy by 

měl dotyčný abstinovat, např. při řízení, v těhotenství, po protialkoholní léčbě 

apod. Za třetí -  abúzus: nadměrná konzumace alkoholu, která může být 

předstupněm rozvoje závislosti. Závislost (alkoholismus) je pak stav, kdy 

dotyčný oceňuje alkohol především pro jeho účinky (SKÁLA, 1987).  

Heller a Pecinovská v roce 1996 na základě informací z epidemiologických 

výzkumů uváděli, že alkohol činí občasné problémy asi 10 % populace 

(HELLER a PECINOVSKÁ, 1996). Zhruba u 3 % populace tyto problémy 

přerostou v závislost. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové 

závislosti v listopadu 2013 uveřejnilo zprávu o stavu konzumace drog v naší 

společnosti. Podle ní daleko větší problémy než nealkoholové drogy 

způsobuje nadměrné pití alkoholu. Na předávkování etanolem zemře ročně 

kolem 320 lidí. Na léčbu nemocí spojených s užíváním alkoholu bylo v roce 
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2011 vynaloženo 1,11 miliardy korun ze zdravotního pojištění. „Na vysoké 

úrovni zůstává v ČR výskyt rizikové konzumace alkoholu – podle 

screeningové škály CAGE se rizikové pití alkoholu týká celkem 17,0 % 

populace, tj. 1,1–1,4 mil. osob; škodlivé nebo problémové pití pak 8,2 % 

populace, tj. 500–690 tis. osob“ (MRAVČÍK, ed., 2013, s. 22). 

Jak píší Claude Ühlinger a Marlyse Tschui v knize Když někdo blízký pije, 

„(a)lkoholismus je ‚rodinná nemoc‘. Když onemocní jeden člověk, onemocní 

tím zároveň i jeho rodina. Alkoholismus generuje u blízkých osob určité 

způsoby chování (spoluzávislost) a pocity, jako je strach, nedůvěra, stud, vina, 

jež významně ovlivňují život rodinné buňky a značně znesnadňují komunikaci“ 

(ÜHLINGER a TSCHUI, 2009, s. 90). Z tohoto pohledu je pak číslo určující 

počet osob ohrožených a nemocných závislostí několikanásobně vyšší.   

Alkoholová závislost postihuje jak muže, tak ženy. Ještě v roce 1939 byl 

poměr mezi muži a ženami v alkoholové závislosti 10:1 (SKÁLA, 1987). Podle 

současných údajů tvoří ženy přibližně 1/3 osob závislých na alkoholu. Ze 

statistik pracoviště, kde jsem zaměstnaná, v současné době vyplývá, že 

nejčastěji na terapii dochází s problémem závislosti žena ve věku 35 let. 

Markéta Chlupová ve svojí práci (2009) uvádí, že výsledky zahraničních 

nejsou zcela jednoznačné v tom, zda se míra poklesu kvality života dítěte 

závislého rodiče liší podle pohlaví závislého rodiče. Jak při závislosti otce, tak 

při závislosti matky však kvalita života dítěte klesá, byť v různých ohledech. 

V rodinách, kde pijí matky, častěji nefunguje domácnost. Roli ženy často 

přebírá muž, anebo děti. Častěji se také v takovém případě manželství 

rozpadá. Děti jsou více vystaveny emoční nestabilitě a zanedbání péče. 

V rodinách, kde pije otec, je častěji narušená komunikace a bezpečí. 

K rozvodům dochází méně často než v opačném případě. Děti jsou v takových 

rodinách více vystaveny agresivitě, násilnostem, strachu a pocitu ohrožení. 

Větší problém se ukazuje v rodinách, kde pijí oba rodiče, a také je významný 

rozdíl mezi rodinami, kde závislý rodič žije s dětmi ve společné domácnosti, a 

kde s dětmi trvale nežije (CHLUPOVÁ, 2009, s. 13).  

Člověku závislému na alkoholu se lidově říká alkoholik. Termín alkoholik je 

hojně používán a vychází z dříve používaného termínu alkoholismus, který je 
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od 80. let nahrazen termínem závislost na alkoholu. Za alkoholika považujeme 

člověka závislého na alkoholu. Jsem si vědoma, že vhodnější je termín „člověk 

závislý na alkoholu“, neboť zdůrazňuje lidskou hodnotu závislého jedince, 

nikoli jeho diagnózu. V této práci budu používat oba termíny („alkoholik“ i 

„člověk závislý na alkoholu“), protože použití eticky vhodnějšího termínu není 

vždy vhodné z jazykového hlediska. 

 

2.2 Rodinní příslušníci, partneři a spoluzávislost 

Spoluzávislý je člověk, jenž snáší následky závislosti svého partnera nebo 

rodiče, snaží se je řešit nebo alespoň zmírnit  - například úhradou dluhů, 

omluvou absencí v zaměstnání, přebíráním zodpovědnosti apod. Takový 

člověk se neustále přizpůsobuje obtížné situaci, již zavinil ten druhý 

(ÜHLINGER a TSCHUI, 2009). 

Karel Nešpor používá v souvislosti s osobou spoluzávislou termín 

„umožňovač“. Ten svým chováním napomáhá pokračování situace a 

setrvávání v závislosti (NEŠPOR, 2001). Příkladů v praxi potkávám velmi 

mnoho. Mluvila jsem například s mladou ženou, matkou dvou dětí a také 

manželkou muže, který již deset měsíců nepracuje a práci odmítá. Ačkoli žije 

s rodinou ve společné domácnosti, na chod domácnosti nijak nepřispívá a 

večery tráví mimo domov, s přáteli a s alkoholem. Když nedostane peníze od 

ženy, zadluží se. Žena udržuje tuto situaci v obavě z konfliktu a jeho dopadu 

na děti.   

Monika Plocová, terapeutka a vedoucí centra pro léčbu závislostí Dům Moniky 

Plocové, popisuje tři fáze, kterými podle ní procházejí spoluzávislí  rodinní 

příslušníci: fázi utajování, fázi kontroly a fázi odmítání. V první fázi udělá 

rodinný příslušník „všechno pro to, aby alkoholismus partnera neproniknul na 

veřejnost“: sám odstraňuje lahve i kupuje alkohol, skrývá závislost partnera 

před okolím, díky čemuž se rodina uzavírá a ztrácí sociální kontakty. Ve fázi 

kontroly se partner „snaží dostat pití druhého pod kontrolu“, hledá lahve 

s alkoholem, ničí je; zároveň však v této fázi hrozí, že může s partnerem začít 

pít. Ve třetí fázi (odmítání) už partner či rodina odmítne v situaci dál jakkoli 
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setrvávat a vyvíjí tlak na změnu. Tento tlak může být pro závislého silným 

motivačním faktorem: „buď alkohol, nebo rodina“ (PLOCOVÁ, online, kurzíva 

původní). Jaroslav Skála k dobrovolnosti léčby svým pacientům říkával: 

„Většina z vás má otisk šlápoty na zadku“, čímž oceňoval a vnímal tlak 

nejbližších jako silný aspekt v rozhodování se o léčbě.  

Spoluzávislost je „onemocnění“ či postoj, který je -  stejně jako závislost – 

dlouhodobý a někdy i celoživotní. Abstinující alkoholik je doživotně ohrožen 

recidivou nemoci. Navíc je velmi časté, že závislost na alkoholu může být po 

jeho úspěšném vysazení nahrazena nadměrným užíváním jiné návykové 

látky. Časté je užívání  THC. Podobně i osoba spoluzávislá má tendence 

doživotně uplatňovat a vytvářet závislé postoje. Nejdříve se partnerka 

„obětovala“ kvůli manželovu pití. Nyní opakuje své spoluzávislé postoje 

v době, kdy manžel nepije, ale je nemocný a je nutné o něj pečovat. Péče, 

kterou osoba se sklonem ke spoluzávislosti poskytuje závislému, je provázena 

opomíjením vlastních potřeb, upřednostňováním potřeb druhého, je formou 

oběti.  Považuji tendenci ke spoluzávislosti za jakýsi životní postoj, nebo jakýsi 

scénář, který se v životě člověka opakovaně uplatňuje. Nebývá neobvyklé, že 

si dcery otců alkoholiků vyberou za svého životního partnera alkoholika, anebo 

že po prvním nezdařilém výběru partnera znovu naváží vztah s osobou 

závislou. 

 

2.3 Děti v rodinách osob závislých 

Dítěti, které žije v domácnosti narušené závislostí na alkoholu, nebývá příliš 

do řeči. Doma se ve vlastním zájmu, aby nemělo problémy, naučilo mlčet a 

své problémy si nechávat pro sebe. Mluvit mimo domov o svém trápení mu 

brání strach a také starost, že by mělo být s rodiči loajální (ÜHLINGER a 

TSCHUI, 2009).  

Rodič, který je závislý na návykové látce, je pro své dítě nepředvídatelný. Není 

jisté, s jakou tváří se doma dítě zrovna dnes potká. Bude matka lítostivá, 

plačtivá? Bude pod vlivem alkoholu odmítající, obviňující a vyčítající? Bude 

otec hrubý? Alkoholismus rodičů může mít také vliv na sociální a ekonomickou 
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situaci v rodině. Závislost vede v mnoha případech ke ztrátě zaměstnání, 

anebo je člověk závislý zaměstnán na pozici, která je hluboko pod úrovní 

zaměstnání, jež by mohl vzhledem ke svému vzdělání a zkušenosti vykonávat. 

V současnosti pracuji s mužem, který vystudoval hotelovou školu a pracuje 

jako příležitostný stavební dělník, či se ženou, která dvacet tři let pracovala 

jako vedoucí zaměstnanec a nyní byla kvůli pití přeložena na nižší pozici. 

Naštěstí o příležitost pracovat docela nepřišla. Pracovala jsem s mnoha 

rodinami, kde děti byly pro svou sociální nedostatečnost šikanovány ze strany 

spolužáků. Alkoholismus rodičů vyvolává v dětech obrovský stud. Tento 

hluboce nepříjemný pocit je pak odsouvá na okraj dětského kolektivu. 

Nebezpečí, že by kamarádka viděla otce namol opilého, je obrovské. 

Vzpomínám na čtrnáctiletou dívku, jejíž otec se po rozvodu s matkou ocitl na 

ulici. Živil se vybíráním popelnic a přespával po parcích v blízkosti bydliště a 

také v blízkosti školy děvčete. Dívka trpěla velkou obavou a úzkostí. Vždy, 

když viděla na ulici bezdomovce, bála se, že se jedná o jejího otce. Jiná dívka, 

s jejíž rodinou se setkávám v terapii, prožila velmi traumatizující událost, kdy 

rozvodovému stání jejích rodičů byla přítomna – zcela náhodně - celá její 

třída. Stání bylo veřejné a škola šla na exkurzi. Dívčin otec byl závislý na 

alkoholu a v opilosti napadl matku nožem, za což na něj bylo podáno trestní 

oznámení. Ještě dnes, dva roky po této události, se dcera odmítá s otcem 

stýkat.   

V průběhu své praxe jsem se setkávala jak s malými a mladistvými dětmi, tak 

s dospělými dětmi osob závislých. Děti, které i ve své dospělosti žijí ve 

společné domácnosti s rodičem závislým, mají problémy žít svůj vlastní život. 

Zodpovědnost za nezodpovědného rodiče či pocit moci je vede k udržování 

patologické homeostáze v rodině.  

Janet Geringer Woititzová ve své knize Dospělé děti alkoholiků (1998) uvádí 

několik pozorování: 

 „Dospělé děti alkoholiků si nejsou jisty tím, jaké chování je normální. 

 Dospělé děti alkoholiků lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říci 

pravdu. 

 Dospělé děti alkoholiků mají těžkosti při dotahování úkolů do konce.  



11 
 

 Dospělé děti alkoholiků posuzují samy sebe bez slitování. 

 Dospělé děti alkoholiků mají problém se bavit. 

 Dospělé děti alkoholiků berou samy sebe velice vážně. 

 Dospělé děti alkoholiků mají problémy s důvěrnými vztahy. 

 Dospělé děti alkoholiků reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou 

ovlivnit. 

 Dospělé děti alkoholiků neustále hledají a vyžadují pochvalu a ujištění. 

 Dospělé děti alkoholiků obvykle cítí, že jsou jiné než ostatní lidé. 

 Dospělé děti alkoholiků jsou buď mimořádně odpovědné, nebo mimořádně 

nezodpovědné. 

 Dospělé děti alkoholiků jsou extrémně loajální, a to i tehdy, když vidí, že 

jejich loajalita je nezasloužená. 

 Dospělé děti alkoholiků jsou impulzivní. Mají sklon nechat se vtáhnout do 

nějaké události, aniž by vážně uvažovaly o jiných alternativách chování 

nebo o možných důsledcích. Tato impulzivnost pak vede k vnitřnímu 

chaosu, k averzi vůči vlastní osobě a ke ztrátě kontroly nad svým 

prostředím. Kromě toho musí vynakládat velké úsilí, aby věci daly zase do 

pořádku.“ 

(WOITITZOVÁ, 1998, s. 21) 

Některé z těchto postřehů se shodují s mojí zkušeností z terapií. Zároveň bych 

k nim ráda připojila ještě několik vlastních pozorování, které Woititzová 

neuvádí.  

 Dospělé děti alkoholiků jsou ohroženy vlastní závislostí. 

 Dospělé děti alkoholiků si za partnera často zvolí osobu závislou. 

 Dospělé děti alkoholiků jsou ohroženy psychosomatickými onemocněními. 

 Dospělé děti alkoholiků opakují vzorce přežití svých rodičů.  

 Dospělé děti alkoholiků v zátěžových situacích často používají jako způsob 

copingu usmiřování a útěk z nepříjemné situace. 

 Dospělé děti alkoholiků mají sníženou sebeúctu.  

Především poslednímu tématu a tím, jak se s ním zachází v psychoterapii, se 

budu věnovat v praktické části bakalářské práce.  
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3 Terapie závislostí 

 

3.1 Cíl terapie závislostí 

Cílem léčby závislostí je změna a úzdrava klienta. Mezi kritéria úspěšné léčby 

patří snížení užívání návykových látek, někdy také hovoříme o nutnosti úplné 

doživotní abstinence, jindy o možnosti kontrolovaného pití. V tomto ohledu se 

názory adiktologů různí. Dalšími kritérii jsou snížení kriminality a zvýšení 

sociální integrovatelnosti, zlepšení vztahů v rodině, v zaměstnání, úprava a 

stabilizace ekonomických faktorů, které mají vliv na existenční jistoty. 

V neposlední řadě je ukazatelem úspěšné léčby zlepšení psychického stavu 

klienta, zejména snížení úzkostné a depresivní symptomatiky a zvýšení 

sebeúcty. „Snížení užívání drog stojí na prvním místě, avšak samotné 

abstinování není samo o sobě přesvědčivé, není-li doprovázeno dalšími 

změnami ve způsobu života“ (KALINA, 2008, s. 298).  

Ve vývoji adiktologie je možné sledovat vzrůstající důraz na rovnováhu výše 

zmiňovaných faktorů úzdravy. Stále častěji adiktologové stojí před otázkou, 

zda staré Skálovo heslo „abstinuj a bude ti lépe“ opravdu platí a zda je 

pozornost, kterou v léčbě věnujeme jednotlivým faktorům úzdravy, 

rovnoměrně rozložena. 

 

3.2 Psychoterapie  

Při procesu léčby závislostí se kombinuje režimová léčba s různými formáty a 

směry psychoterapeutické léčby a s dalšími terapiemi (např. pracovní terapie). 

Psychoterapie bývá součástí jak ústavní, stacionární, tak ambulantní formy 

léčení. Co vlastně je psychoterapie, jak ji definovat? Jeffrey K. Zeig v 

knize Umění psychoterapie (2005) podotýká, že představitelé různých 

psychoterapeutických směrů se na společné definici psychoterapie nedokáží 
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shodnout. Psychoterapii lze vidět jako prostředek k dosahování změny pomocí 

komunikace, ale také jako využívání komunikace ke zpřístupnění skrytého 

potenciálu, či jako způsob dosahování nových dovedností (ZEIG in ZEIG, ed., 

2005a). 

Kalina rozebírá patero různých definic psychoterapie. První z nich říká, že 

„(p)sychoterapie je uzdravování či zlepšování zdraví psychologickými 

prostředky“ (KALINA, 2013, s. 25). Pojmy „zdraví“ a „uzdravování“ v této 

definici mají podle Kaliny upozorňovat na to, že psychoterapie se nezabývá 

v první řadě nemocí, ale spíše růstem, rozvojem, potenciálem. Psychologické 

prostředky tu pak dle Kaliny znamenají především komunikaci. 

Podle zjednodušené definice Prochasky a Norcrosse je psychoterapie 

„odborné použití mezilidských situací se záměrem pomoci lidem změnit jejich 

chování, myšlení, emoce anebo osobní charakteristiky“ (KALINA, 2013, s. 26). 

Klíčovým slovem této definice je slovo změna.  

„Psychoterapie je oprava špatné zkušenosti se sebou a s druhými ve vztahu 

s člověkem, který není lepší, ale je vycvičen řešit si své problémy jinde“ 

(KALINA, 2013, s. 26). Autorem této definice, která klade důraz na získání 

korektivní zkušenosti a na vztah, je Kamil Kalina.  

„Psychoterapie je interdisciplinární a transdisciplinární obor vycházející 

z psychologie a pomáhající člověku prostřednictvím psychologických 

prostředků v dosahování normality“ (KALINA, 2013, s. 27). Autorem této 

definice je Jan Vymětal – představitel rogersovského proudu v české 

psychoterapii. U této definice Kamil Kalina (lékař, psychiatr, psychoterapeut, 

adiktolog) vyjadřuje své znepokojení nad tvrzením, že psychoterapie vychází 

z psychologie, a upozorňuje na nebezpečí, že se v současnosti v našem 

prostředí psychoterapie stává doménou psychologů a ztrácí se ze zájmu 

lékařů a tím také z klinického prostředí. Jako alarmující vidí klesající zájem 

lékařů o psychoterapeutické výcviky. Kalina uvádí, že v sedmdesátých letech 

absolvovalo terapeutické výcviku typu SUR 20 % lékařů. Dnes se jedná spíše 

o vzácné výjimky.  
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„Psychoterapie je samostatný obor, vědní disciplína, která se opírá o 

empirické poznatky, zobecňuje je do hypotéz a teorií a jako aplikovaná věda 

směřuje k využití těchto poznatků v praxi“ (KALINA, 2013, s. 28). Autorem této 

definice je Stanislav Kratochvíl. Tato definice řadí psychoterapii k vědním 

disciplínám a současně otevírá otázku legitimity tohoto zařazení.  

Psychoterapeutických přístupů je celá řada - v současné době existují stovky 

psychoterapeutických škol vycházejících z různých psychoterapeutických 

směrů. Lze však identifikovat několik hlavních proudů. Například Jan Vymětal 

shrnuje terapeutické směry do pěti hlavních směrů: rogersovská 

psychoterapie, kognitivně-behaviorální psychoterapie, psychoanalytická 

psychoterapie, systemická psychoterapie (v podstatě rodinná terapie) a nově i 

neuropsychoterapie (VYMĚTAL, 2010). V průběhu dvacátého století hlavní 

terapeutické proudy košatěly. Prvních sto let od doby, kdy se Freud začal 

zajímat o psychologii v lékařství, můžeme s malou nadsázkou označit jako 

divergentní (ZEIG in ZEIG, ed., 2005b). Nově vznikající terapeutické směry se 

navzájem vymezovaly, zdůrazňovaly rozdíly, mluvily různými jazyky a rostly. 

Již konec dvacátého století a současné období můžeme vidět jako období 

konvergentní. Nově v psychoterapii mluvíme o integraci, o integrované terapii 

(KALINA, 2013, s. 251).  

Podle uspořádání terapeutických sezení mluvíme o také rozličných formátech 

terapie. Terapie se například může lišit v časovém uspořádání: jednak délkou 

jednotlivých sezení a také délkou samotného psychoterapeutického procesu. 

Tato se udává většinou počtem sezení. Krátkodobá psychoterapie obsahuje 

většinou 20 – 40 sezení, při předpokladu, že sezení probíhají jedenkrát týdně, 

se jedná asi o půlroční práci. Střednědobá psychoterapie bývá od 40 do 120 

sezení a takový proces trvá jeden až tři roky. Dlouhodobá psychoterapie bývá 

v rozsahu 120 až 200 hodin. Trvání takové terapie je tři až pět let. U 

závažných poruch osobnosti bývá často hranice pěti let systematické terapie 

překročena. Tak jako existuje ultradlouhá terapie, existuje i ultrakrátká terapie 

- terapie do deseti sezení (KALINA, 2013). Mistrem této „brief therapy“ byl 

Milton Erickson, podobně jako stále žijící Steve de Shazer, který je 

spoluautorem na řešení zaměřené terapie. 
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Do velké míry nezávisle na různých směrech se však psychoterapie dělí 

především na individuální, skupinovou a rodinnou terapii. 

 

3.3 Individuální terapie závislostí 

Dyadické uspořádání terapeut – klient se považuje za základní, nejstarší 

formu psychoterapeutické práce. Původně terapeut seděl mimo zorné pole 

klienta, klient ležel na pohovce. Toto uspořádání je běžné pro některé 

psychoanalytické školy, ale i tam se dnes klient přesouvá z pohovky na křeslo. 

Pro ostatní přístupy platí, že klient a terapeut jsou si „tváří v tvář“. Přitom se 

nejedná o konfrontační postoj, což zmíněné pojmenování evokuje. 

Doporučený „setting" je sice tváří v tvář, ale v mírném úhlu, tak aby klient 

s terapeutem nebyli nuceni se na sebe navzájem stále dívat a zároveň aby na 

sebe pohlédnout mohli. Sezení vytváří intimní prostor, ale využití tohoto 

nabídnutého prostoru je tak víceméně na klientovi (KALINA, 2013).  

V léčbě závislostí se individuální terapie využívá především v ambulantní 

formě léčby a je možné ji kombinovat i se skupinovou a také s rodinou terapií. 

Individuální terapie je také vhodnou formou doléčování. V rezidenční formě 

léčby závislostí je stěžejní skupinová terapie, individuální terapie je personálně 

a ekonomicky náročná. 

.  

3.4 Skupinová terapie závislostí 

Skupinové setkání většinou tvoří 8 až 12 účastníků a jeden či dva terapeuti.   

V případě dvojice se většinou jedná o smíšený pár. Skupinové setkání 

probíhají většinou jedenkrát týdně. V ústavní, stacionární či komunitní péči 

jsou frekvence setkání intenzivnější. Skupiny bývají uzavřené, s pevným 

počtem uchazečů, s jasným časovým ohraničením, polouzavřené, ale i 

otevřené. Příkladem takové otevřené skupiny je například skupina pro rodinné 

příslušníky osob závislých, která se schází jedenkrát v měsíci na ambulanci 

v adiktologické klinice v Apolináři.  Naproti tomu příkladem uzavřené skupiny 

může být skupina pacientů v ústavní léčbě tamtéž. Pacienti jsou nabíráni do 
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léčby k určitému datu. Společně pak stráví celou dobu léčení, jež zahrnuje 

právě skupinovou psychoterapii. Na oddělení je tak současně několik 

uzavřených skupin, jejichž propustnost je nulová. Příkladem polouzavřené 

skupiny může být doléčovací skupina, která opět probíhá v ambulantním 

režimu, je zde nutná abstinence a motivace. O přijetí nového člena do skupiny 

rozhodují ostatní členové skupiny. Skupina je koedukovaná. Jako je pro 

psychoanalytické sezení typický gauč, je pro skupinové setkání typický kruh. 

Účastníci skupiny včetně terapeutů sedí v kruhu, tak aby se všichni navzájem 

mohli vidět. Kruh je zde symbolem sounáležitosti, příslušnosti k druhu, 

ochrany a podpory. Skupinová psychoterapie je nejčastěji užívanou metodou 

v terapii závislostí (KALINA, 2013). Podle Petra Popova, současného primáře 

adiktologické kliniky v Apolináři, se v terapeutickém programu lůžkových 

oddělení většinou používá právě skupinová, dynamicky orientovaná 

psychoterapie a principy terapeutické komunity. Popov dále uvádí, že jedním 

z hlavních terapeutických cílů je získání náhledu a vývoj od náhledu 

verbálního k náhledu produktivnímu, kdy je pacient schopen začít realizovat 

důležité změny životního stylu a s tím související rozhodnutí (POPOV, 2003).  

Speciální místo v léčbě závislostí mají i skupiny pro osoby blízké, někdy 

označované za rodičovské či partnerské skupiny. Vzhledem k tomu, že jsou 

tyto skupiny většinou otevřené, není terapeutická práce založena na 

skupinové dynamice, ale spíše na vzájemné podpoře, sdílení, emočním 

uvolnění, práci s pocity viny, edukaci a na hledání nových postojů a řešení. 

Klienti, se kterými se ve své praxi setkávám, zmiňují jako velkou pomoc pro 

udržení abstinence a znovuobjevení přínosu rozhodnutí abstinovat doléčovací 

skupiny, které probíhají v prostorách léčebny. Dochází zde k setkání pacientů, 

kteří jsou v tzv. základní léčbě, s pacienty, kteří již léčbu ukončili. Pacient, 

který přichází „zvenčí“, je jednak konfrontován s obrazem situace, v níž se 

také v minulosti nacházel, a současně vidí, jakou již ušel cestu. Jsou mu 

pokládány otázky týkající se toho, jak se mu podařilo začlenit do života venku, 

jak předchází recidivě a co mu pomáhá při abstinenci.  
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3.5 Rodinná terapie závislostí 

Velká část psychických poruch je podmíněna nepřiměřenou komunikací. Tato 

skutečnost nás přivádí k významu rodinného kontextu. Rodinná terapie 

pracuje právě s fenoménem vztahů a jeho vlivem na duševní zdraví 

jednotlivce. Zaměřuje své působení nejen na intrapsychický, ale i 

interpersonální systém člověka (BOŠ, 1983). 

Závislost bývá označována za nemoc celé rodiny. Rodinná terapie však často 

nebývá součástí ústavní léčby závislostí. Rodinná terapie je nejmladší formou 

terapie. V počátcích psychoterapie se na rodinné příslušníky pohlíželo spíše 

jako na brzdu úzdravného procesu. V adiktologii je ale dnes zřejmé, že práce 

s rodinou je obzvlášť vhodná, je-li osobou závislou dítě. Rodinná terapie 

v práci s dospělými závislými jedinci přispívá ke zvýšení motivace k léčbě 

osoby závislé, k úzdravě celého rodinného systému, k udržení abstinence, a 

snižuje nebezpečí patologie dalších generací. V rodinné terapii pracuje celý 

rodinný systém, tj. všichni rodinní příslušníci, anebo alespoň část rodiny (tedy 

pouze někteří členové). Rodinně terapeuticky lze pracovat dokonce i s jedním 

členem rodiny.  

Sezení v rodinné terapii vede jeden či dva terapeuti. Terapeutická dvojice 

bývá nejčastěji smíšený pár. (Dobře fungující výjimku na území naší současné 

rodinné terapie tvoří pár vynikajících rodinných terapeutek - Lea Brodová a 

Šárka Gjuričová.) Sezení probíhají v intenzitě cca jednou za tři týdny. Cílem 

každého sezení je, aby rodina odcházela s něčím novým. S něčím, s čím bude 

moci v době mezi sezeními experimentovat. Někdy za tímto účelem dávají 

terapeuti rodinám také domácí úkoly. 

V některých směrech práce s rodinami je při sezení přítomen reflexní tým. Jde 

o členy terapeutického týmu, kteří, ač sezení sledují, do jeho průběhu 

nezasahují. Některá zařízení mají pro tento účel pracovny vybavené 

jednocestným zrcadlem. V průběhu sezení terapeuti, kteří vedou sezení, 

požádají přísedící kolegy o reflexi, a to o buď otevřenou reflexi, tedy za 

přítomnosti rodiny, anebo o uzavřenou reflexi, kdy porada probíhá bez 

přítomnosti rodiny a rodina je o výsledcích reflexe informována v tzv. 

„poselství týmu“. 
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Za rodinnou terapii se nepovažuje, když všichni členové rodiny mají svého 

vlastního terapeuta, ani když jeden terapeut pracuje se všemi členy rodiny, ale 

s každým zvlášť. O rodinnou terapii se nutně nejedná ani tehdy, když terapeut 

přizve – v zájmu klienta - na sezení další rodinné členy.  

K osobě a práci terapeuta Virginia Satirová napsala: „Otázky klade 

neformálně, ovšem zároveň velmi pozorně. Jedná, jako by byl kronikářem 

rodiny, který sbírá fakta. Snaží se navodit ovzduší, ve kterém je prostor pro 

objevování a zvědavost“ (SATIROVÁ, 2007, s. 122). Virginia Satirová mluvila 

o každém sezení jako o nové zkušenosti. Každé sezení má svou „duši“. 

Předpokládala, že i když se s rodinou schází například již podesáté, vždy se 

setkává s novými lidmi. Počítala se změnou a s růstem všech zúčastněných.  
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4 Kazuistiky 

 

4.1 Kazuistika 1 – Viktor 

V individuální terapii pracuji již řadu let s dnes čtyřicetiletým mužem. Na 

podzim minulého roku dokončil ústavní protialkoholní léčbu v psychiatrické 

léčebně a ke mně do terapie dochází na doléčovací terapii. Abstinuje. V jeho 

životě se tato situace již opakuje potřetí. Jako mladý náctiletý bral tvrdé drogy, 

konkrétně pervitin. V dalším období – poté, co abstinoval od tvrdých drog - 

začal nadměrně užívat alkohol. Dokázal sám přestat a s pomocí ambulantní 

léčby šest let abstinoval. Během této terapie pracoval na vztahu ke svému 

otci, se kterým v té době nekomunikoval. Druhá recidiva jej znovu vrátila 

k alkoholu.  

V našich rozhovorech se dotýkáme témat, která jsou spojená s pocity, jež 

klient prožívá opakovaně v období abstinence. Tedy v době, kdy jeho mysl 

není pod vlivem žádné omamné látky, která by měnila vnímání světa i sebe 

samého. Prázdno, mlha, divně v těle, žádná energie, silná únava. Tyto pocity 

nepatřičnosti, smutku a nespokojenosti klient zná již z dětství. Jako dítě se 

popisuje jako samotář, mimo dětský kolektiv, zažívající obavy z přijetí a 

z odlišnosti od vrstevníků. Pocity nepřijetí ale nezažívá v dětském kolektivu 

poprvé. Klient se narodil jako neplánované dítě. Jeho matka byla z chudé 

rodiny a rodiče otce ji za svou snachu nechtěli. Měli se svým synem jiné plány. 

Mladému páru se nepodařilo prosadit své rozhodnutí a vytvořit samostatnou 

rodinu. Otec byl pod velkým tlakem své matky, která podle slov klienta novou 

ženu ve svém domě nesnesla a chovala se k ní velmi špatně. Podle 

vzpomínek klienta se matka z porodnice vrátila do domu proti vůli svojí tchýně.  

Spolu s klientem jsme se snažili porozumět tomu, jaká metakomunikace 

probíhala mezi matkou a nemluvnětem v tomto období. Jakou mimoverbální 

zprávu mohla předávat žena svému dítěti v takové situaci? Co se dozvěděl o 
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světě, o své hodnotě? Jak se v jejich (meta)komunikaci mohly odrážet matčiny 

emoce nepřijetí, nedostačivosti a nízké sebehodnoty, plynoucí z jejího 

komplikovaného vztahu s tchýní? V raném období je matka pro dítě tím 

nejsilnějším zdrojem porozumění sobě i svému okolí. Pozdější vývoj v rodině 

silně poznamenal otcův sklon k alkoholu. Podle klientova úsudku otec 

alkoholem řešil svůj náročný ambivalentní vztah k vlastní matce a 

neschopnost zaujmout uspokojivý postoj k nárokům nové rodiny a své ženy. 

Mladá rodina stále setrvávala v blízkosti původní rodiny otce a konfliktní 

prostředí se nezměnilo. V rodině vyrůstali dva synové. V dospělosti se oba 

potýkají se závislostí. Starší bratr klienta je podle zpráv klienta stále silně 

závislý na alkoholu, v současnosti má velké existenční problémy, nemá 

zaměstnání a jeho dluhy a následné exekuce opakovaně ohrožují matku, u 

které má stále trvalé bydliště. Starší bratr nikdy neopustil prostředí původní 

rodiny, novou rodinu si nezaložil. Vlastní rodinu si ostatně nezaložil ani můj 

klient. Ani jeden z bratrů nemá žádné děti, oba prošli, či stále procházejí, 

závislostí. Mladší z bratrů odešel z domova po ukončení studií, tomuto kroku 

předcházely neshody a hádky s otcem. Rodiče se v průběhu dospívání klienta 

rozvedli a rozestěhovali (ale zůstávají stále v jednom městě). Bratři udržovali 

střídavě styky s oběma rodiči. V době dospívání klienta rostly konflikty mezi 

všemi muži v rodině a po odchodu mého klienta z domova do Prahy 

následovalo dlouhé období, kdy se s otcem nestýkal. Domů zajížděl málo, a to 

pouze za matkou. Podle slov klienta se vztah s otcem a bratrem zlepšil až 

působením první terapie, do které ke mně ambulantně docházel. Sám 

se dokáže ocenit za kroky, které dokázal ve vztahu k otci učinit.  V průběhu 

sezení se klient ke své minulosti a rodinným událostem nevrací. Odmítá se 

vracet k této zkušenosti s tvrzením, že už se tomu věnoval v předchozí terapii 

a že to necítí jako potřebné, zajímá se o současnost. Vztah k otci má 

vyřešený, prošel změnou, emoce, které cítí, jsou poklidné. Z jeho občasných 

poznámek je patrné, že je pro něj důležité neskončit jako bratr (neřešené 

dluhy a pití) a že je rád, že vztah s otcem je takový, jaký je - tedy lepší. Je 

schopen otce navštívit a oceňuje, že vztahy mezi rodiči již nejsou napjaté. 

Otec občas i s něčím matce pomůže. Oba zůstali od rozvodu sami. O matce 

nemluví.  
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Tématem, které klienta naopak v terapii velmi zajímá a které opakovaně 

přináší, je silná nejistota, jakási „vyplašenost“ životem, silná úzkost ve vztahu 

s druhými lidmi. Vyhýbá se společnosti, nemá kontakty se známými a 

kamarády. Jeho vztahy s několika přítelkyněmi nedopadly dobře. Poslední 

ukončený vztah byl spojen s jeho recidivou a pití skončilo až hospitalizací. 

V současné době - asi rok po ukončení léčby - navázal vztah se ženou, která 

sama nemá žádné problémy s alkoholem, rozvádí se a má dvě děti. 

Očekávání této ženy od partnerství klade na klienta takové nároky, které jej 

děsí. Žena chce například žít ve společné domácnosti, chce mít další děti, 

chce jet na společnou dovolenou, představit svého partnera svým známým. 

Klient se vnímá jako selhávající v mnoha oblastech. V takových chvílích 

odchází „ze scény“, což jinými slovy znamená, že se uzavře, nekomunikuje 

s nikým, prospí celé dny, cítí se bez energie a většinou oba uvažují o 

rozchodu.  V takových chvílích hlubokého propadu klient občas neodolá 

pokušení a udělá něco, co nazývá „pustit si žilou“. „Pouštění žilou“ může být 

rychlá, špatně kontrolovatelná, velmi nebezpečná jízda autem, nebo - častěji - 

návštěva nevěstince. Toto chování mu opakovaně připomíná jeho život 

s pervitinem, který v současné době nebere a brát nechce. V době, kdy pil, 

užíval alkohol podobným, silně sebedestruktivním způsobem. Rizikové 

chování mu na jednu stranu přináší úlevu, a na druhou stranu mu přináší silné 

výčitky. Je neslučitelné s životem, jaký by rád žil. Z tohoto pohledu by se 

mohlo jednat o sebepoškozování. Mohlo by přinášet úlevu ve stavech silné 

úzkosti, podobně jako když se lidé poškozují například pořezáním. Když jsme 

však s klientem v klidné atmosféře, bez hodnocení a souzení mluvili o jeho 

situaci a o tom, co mu tyto chvíle přinášejí, zdálo se, že největší a nejsilnější 

přínos je jiný: příjemný, „silný, pevný“ pocit sebe sama. Například v nevěstinci 

dokáže být velmi komunikativní, až se tomu sám diví.  Cítí jakýsi klid a dobrý 

pocit sám ze sebe. Je tím, kdo zaplatí, je v té situaci mužem. Situace se odvíjí 

podle jeho očekávání, ženy se mu podvolí a vyjadřují spokojenost, nedostává 

se do situací, kdy by měl reagovat na jejich očekávání. A tím ani nedochází 

k selhání a obavě z něj. Často ani nedochází k sexuálnímu aktu. Jeho 

nejsilnější zážitky z návštěv nevěstince se nevztahují k sexu, ale k prožívání 

sama sebe.  
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Za velmi přínosný a nápomocný považuji jeden sen klienta z nedávné doby, 

který přinesl na terapii. Zdálo se mu, že je ovoce, kterému schází pecka. Pocit 

z tohoto snu byl nepříjemný, ale ne panický. Tento kvalitativní posun 

v prožívání obrazu sama sebe považuji za důležitý moment v terapii. Dříve by 

se klient při pohledu na obraz „ovoce bez pecky“ díval s panikou, úzkostí, 

která by vedla ke ztrátě energie, depresivním stavům, beznaději. V tento nový 

moment, kdy klient sen přinesl na sezení, mluvil o potřebě „mít to jinak“. 

Pohled na znepokojivý obraz jej aktivizoval. 

V terapii zkoumáme současný dospělý život klienta. Jeho každodenní 

zkušenosti z běžného života, který vede, zaměstnání, vztahy atd. Hledáme, co 

se daří. Jaké má dovednosti, čeho dosáhl. Co může ocenit na svém životě? 

Jak o sobě přemýšlí a co si pro sebe přeje? Všechny tyto zprávy skládají 

novou mozaiku klienta o sobě a o světě. Ukotvujeme nové zdroje, které 

podporují klientovo já.  Vytváříme jakoby novou mapu, novou zkušenost.  

 

4.2 Kazuistika 2 - Lenka 

Rodina, o níž v této kazuistice píši, je specifická tím, že její terapeutický 

proces patří k několika obzvlášť dlouhodobým terapií, které v současné době 

v Animě probíhají. Obvykle rodiny setrvávají v terapii v průměru jeden rok - asi 

tak deset až patnáct sezení. Za dlouhodobé terapie považuji terapie, které 

trvají několik let. Většinou se jedná o rodiny, kde se setkáváme s nakupením 

patologie, anebo o rodiny, v nichž došlo k sebevraždě rodinného příslušníka 

(například dítěte). Zmiňovaná rodina se potýká s transgenerační závislostí, 

závislostí na alkoholu, nealkoholových drogách, poruchou osobnosti, 

spoluzávislostí jak partnerskou, tak závislostí dospělé osoby na původní 

rodině. Pracovat s touto rodinou jsem začala v listopadu 2008. V době psaní 

této práce proběhlo již čtyřicáté čtvrté sezení. 

Rodina přišla do rodinné terapie na základě doporučení sexuologa, kam dříve 

oba partneři docházeli. Od narození druhé dcery (ta byla v době, kdy rodina 

zahájila terapii, šestiletá) spolu manželé intimně nežili. Muž i žena byli ve věku 
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do čtyřiceti let. Měli spolu dvě dcery. U manžela se jednalo o druhé 

manželství. První manželství bylo bezdětné a nikdy nebylo v terapii tématem.  

Již při prvním kontaktu, kterého se zúčastnila pouze paní, mluvila klientka o 

manželově pití.  Manžel je podle ní klidný, není agresivní a trochu pije. Zvlášť 

ve stresu situaci nezvládá a odchází do hospody. Do manželství on vstupoval 

s velkým dluhem, o kterém klientka podle svého sdělení nevěděla, a dodnes 

mu to neodpustila. Její opakované vyčítání vede manžela ke stresu. Ráda by 

vyčítala méně. Manžel podniká, je řemeslník. V době, kdy dorazili na terapii, 

měl manžel s podnikáním problémy.  

Na první rodinně terapeutické sezení dorazili všichni čtyři. A všichni se 

namačkali na jeden docela malý gauč. Mladší dcera seděla otci na klíně. Na 

otázku, s čím přicházejí do terapie, odpověděla jako první klientka: „Máme 

problémy v rodině celkově, týká se to nás dospělých, ale máme také nemocné 

děti. Starší dcera má bezlepkovou stravu a s mladší chodíme již rok 

k psycholožce, má problémy se soustředěním. Nemáme finanční prostředky, 

máme sexuální problémy. Moje maminka se rozvedla, našla si alkoholika. 

Vyrůstala jsem v domácím násilí a naše současná rodina toto všechno 

přestává zvládat.“ Klient na stejnou otázku odpověděl: „Teď jsem nebyl 

schopen zajistit domácnost a chápu, že si manželka vytvořila odpor. Snažím 

se vydržet kvůli dětem. Hlavně starší dcera si radši zaleze. Je u nás napětí. 

To, že jsme se zadlužili, vidím jako zásadní problém.“  

Další ze základních otázek úvodního sezení je mapování zakázky. Co by byl 

dobrý výsledek, co by rodinná terapie mohla rodině přinést? Oba rodiče se 

shodnou na klidu. Manžel přidává: „Rodinnou pohodu, abychom se na sebe 

těšili, abych se těšil domů. Abych se víc věnoval rodině a těšil se na ni.“  

Starší dcera by si přála, „aby otec chodil dřív domů, nekřičel by a hrál by si 

s námi pexeso. A maminka by míň křičela, nebyla by pořád naštvaná. Řekla 

by i něco dobrýho. Třeba by pozdravila.“  Mladší dcera nemluví a schovává se 

u otce. Na závěr prvního sezení se s rodinou domlouváme, že některá další 

sezení budou vzhledem k povaze problému probíhat bez dětí a rodiče 

odcházejí s prvním domácím úkolem: napsat, jak se seznámili. 
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Z prvního domácího úkolu se dozvídáme, že on si vyhlédl ji. V obchodě, kde 

pracovala. Bydlel tehdy se dvěma jinými muži na bytě a pozval svou nynější 

ženu s kamarádkou na návštěvu. Ona si vzpomíná, že on byl sympatický, 

hodně ten večer pil, ale přesto se jí líbil. „Hrál krásně na kytaru. Zaujal mě také 

svou ochotou pomáhat. Opravil mamince starodávnou židličku. Byl romantický 

a hodný.“ Tyto manželovy kvality vedly k tomu, že brzy toužila po jeho 

blízkosti. Měli spolu intimní vztah, který nebyl příliš uspokojivý, ale velmi brzy 

(již po třech měsících) vedl k prvnímu těhotenství. Oba byli z neplánovaného 

těhotenství velmi šťastní. V sexuálním životě se vždy klientka přemáhala a po 

porodu druhé dcery už nešlo se ani přemoci. Manžel si na seznámení 

vzpomínal jako na vzájemnou náklonnost. „Krásná, usměvavá, mladá slečna, 

která se mi hned líbila.“ 

Na druhém sezení mapujeme, co v rodině funguje, co dělají rádi spolu. 

Nechávám je také sepsat tři věci, které zatím nedělají, ale dělali by je spolu 

rádi. Až na sex, který navrhuje partner, a partnerka jej zamítá, se ve všem 

shodují. Otevíráme téma sexuality a intimity a závěrem se domlouváme na 

další sezení bez přítomnosti dětí. Na třetím sezení znovu kontraktuji zakázku. 

Tentokrát se nejedná o zakázku pro rodinu, ale pro partnerský pár. Oba se 

shodují, chtějí dotyky, větší intimitu.  Po tomto sezení se v reflexním týmu, 

který je sezení přítomen, objevují hypotézy, zda klientka nebyla sexuálně 

zneužívaná. Původní rodina, otčím, domácí násilí… Do terapeutického plánu 

si dáváme práci s minulostí, s původními rodinami obou partnerů. Na čtvrtém 

sezení partneři poprvé mluví o zlepšení atmosféry v rodině. Jejich komunikace 

je uvolněnější, společně přemýšlejí a doznívá téma „přibližování“, zabýváme 

se minulostí klientky, život v původní rodině, kde otčím byl agresivní alkoholik, 

bil matku, celé rodině vyhrožoval zabitím. Jelikož byl policista, někdy se 

oháněl i střelnou zbraní. Jako dcera se klientka otce velmi bála, matka ji 

okřikovala, ať nehysterčí. Nikdy svou situaci nezveřejnila. Násilí se odehrávalo 

pouze za zavřenými dveřmi domova. Později jako dospělá měla klientka 

svědčit proti otčímovi u soudu, velmi se bála. Vyhrožoval jí, že ji znásilní. 

Opakovaně. Všechny výstupy se v klientčině paměti pojí s alkoholem. 

V současnosti je podle klientky chování otčíma a alkohol u manžela překážkou 

v sexu. Že by skutečně došlo ke styku mezi klientkou a otčímem, klientka 
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popírá. Pokouším se s klientkou zážitkově (socháním) pracovat na separaci 

od minulosti. V terapeutickém plánu na další sezení je práce s klientovou 

původní rodinou.   

Klient vyrůstal v úplné rodině, oba rodiče jsou již po smrti. Otec byl horník a 

měl potíže s komunistickým režimem. Matka otce následovala a podporovala. 

Na oba rodiče vzpomíná pozitivně. Otec přišel o práci a tíživou situaci řešil 

nadměrným pitím alkoholu. V rodině byl prvorozený syn, který ve svých 32 

letech na následky úrazu v opilosti zemřel. V současné době je z rodiny naživu 

pouze starší sestra, s níž nemá klient již žádný kontakt.  Z klientova vyprávění 

je patrné, že vzorec zvládání stresových situací se v rodině opakuje. Klientova 

tolerance k pití otce i bratra je vysoká. Na otázku, zda to vždy bylo takhle, jestli 

někdy neměl jiný postoj k otcovu pití, klient odpovídá negativně. Otec se sice 

napil, ale byl to hodný člověk se zájmem o rodinu. K dětem měl hezký vztah. 

To on naučil klienta hrát na kytaru.  Podle něj by stejný názor měla i matka. 

Navzdory zlepšení komunikace mezi partnery (méně obviňování, méně kritiky) 

se v průběhu dalších sezení téma alkoholu objevuje intenzivněji. Po osmém 

sezení jsem navrhla klientovi ambulantní vyšetření v AT poradně. Návštěva 

psychiatra adiktologa by mohla odpovědět na otázky a hypotézy, které se 

v terapeutickém týmu vynořují. Například zda nepodceňujeme zprávy klientky 

o manželově pití? Nebo zda téma alkohol není štítem pro klientku, tedy 

obranou před sexem, kterému jinak nic zatím vynořeného a zveřejněného 

nebrání.   

V terapeutických sezeních pokračuji s oběma partnery na sbližování a 

normalizaci tématu sexuality mezi partnery. Jako častý způsob práce volím 

sochání, při kterém je možné si v bezpečném prostředí a bezpečnou formou 

zažít pocity plynoucí z přiblížení, vzájemného dotýkání a chtění. Klientka 

bojuje s hranicemi svého chtění a nechtění a klient je vnímá, zajímá se o ně a 

respektuje je. Mezi jednotlivými sezeními manželé dostávají domácí úkoly.  

Například úkolem z devátého sezení bylo cvičení důvěry (sedět proti sobě, 

dotýkat se pouze rukama; opakovat každý den, nic víc neměnit).  Na desátém 

sezení mluví oba manželé o zlepšení. Klientka začala po dvanácti letech opět 

číst knihy, objevuje nové zdroje, nové možnosti. Zatoužila po vzdělávání se, 
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po růstu.  Manžel je výřečnější, ženu podporuje, společně uvažují, že si žena 

doplní středoškolské vzdělání. Změnu doma vidí a komentuje i starší dcera. 

Ačkoli se děti podle dohodnutého scénáře nedostavují na sezení, formou 

cirkulárního dotazování jsou často na sezeních přítomny (Jak vidí vaše dcera 

současný stav v rodině? Co by nám řekla na tuto otázku? Apod.) 

V září roku 2009 se dozvídám (na dvanáctém sezení) o romantickém létě, 

které skončilo klientovým pitím. To znamená, že klient šel po práci do 

hospody, pil pivo a domů přišel v jinou než domluvenou hodinu v podnapilém 

stavu. Druhý den fungoval normálně, ale klientka prožívala celou situaci velmi 

intenzivně. Ačkoli ji její partner nikdy fyzicky nenapadl, zamkla se s dětmi 

v jejich pokojíku, psala mi maily, že manžel ještě není doma a nepodal jí 

žádnou zprávu. Na sezeních potom vyprávěla, že si nemůže pomoct. Bojí se 

alkoholu, ačkoli racionálně ví, že se nic z minulosti v případě manžela nebude 

opakovat.   K intimnímu styku mezi partnery o prázdninách nedošlo, ale oba 

hodnotili svou blízkost jako velmi příjemnou. Klientka však trvá na partnerově 

naprosté abstinenci. Ten se brání, poněvadž v AT-poradně jeho pití za 

závislost lékař neoznačuje. Pouze doporučil zvýšit kontrolu užívání alkoholu. 

V terapii se nabízí nová otázka. Kdo je ochoten udělat změnu? A jak bude 

budoucnost páru vypadat, když nikdo změnu neudělá? Oběma je jasné, že 

jsou společného sexu schopni, dokonce se jim oběma líbí, když se jim 

sbližování daří. Bude to klientka, která bude ochotná pracovat se svým 

panickým strachem z alkoholu a změnou postojů ve vztahu ke svému 

partnerovi? Nebo to bude klient, kdo udělá vstřícný krok a rozhodne se pro 

úplnou abstinenci?  A bude to stačit? K obrazu stavu terapie po jednom roce 

nás s reflexním týmem napadala jedna metafora. Zdálo se nám, že k nápravě 

je třeba povolit už jen jediný šroub a všechno bude v pořádku… ale který 

přesně to má být?  V dalších asi pěti sezeních se střídají zástupná témata.  Na 

terapii přinášejí manželé témata jako mladší dcera, finanční problémy, nemoc 

kamaráda, klientovy neúspěchy v práci. V terapeutickém týmu vzniká nová 

hypotéza o skryté zakázce. Přišla se klientka rozvést?  

Na šestnáctém sezení se dozvídáme, že se klientka odstěhovala do ložnice 

k mladší dceři. Společnou ložnici zrušili. Mají obývací pokoj, kde spí manžel. 

Klientka chodí spát velmi brzo, nemá sex a nepije alkohol. Naším 
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terapeutickým plánem je vrátit sex do terapie, reflektovat zakázku, se kterou 

přišli. Jaký je současný stav, co se změnilo? Hádají se jinak. Ona chce větší 

otevřenost od něj a on větší blízkost. Peníze jsou problém stále. Stavíme 

sochu, kde postavím partnera výš. Klientka přikyvuje. „Ano, potřebuji si muže 

vážit.“  Objevuje se nová hypotéza. Zábranou v sexu je neúcta a nerespekt 

k partnerovi. Potřebujeme „vynořit“ klientovy zdroje. Zároveň vzniká otázka: 

Co klientčina sebeúcta? Jaké má mínění o sobě?  

Finanční krize v rodině se na jaře 2010 prohloubila. Klient stojí před 

rozhodnutím ukončit soukromé podnikaní. Rozhodování je obtížné a je také 

tématem několika sezení. V terapeutických sezeních v té době držíme rodinu 

nad vodou. Sbíráme „poklady“, zdroje, se kterými se sami v této obtížné době 

nedokáží kontaktovat. V září 2010 se dozvídáme, že klient je na úřadu práce, 

dokázal udělat důležitá rozhodnutí ohledně svého podnikání. Mají dluhy, 

nemůžou odkoupit byt v privatizaci, hrozí jim vystěhování, přesto si dokáží užít 

společný čas na houbách nebo v lanovém centru. Neztrácejí humor. Humor se 

naopak ukazuje jako nový společný zdroj.  

Po dvacátém pátém sezení se v týmu ptáme, čemu rodině slouží terapie. 

Původní zakázka se nepodařila naplnit a není tématem sezení. O čem jsou 

tedy naše sezení? Vzniká hypotéza o závislosti na terapii, o závislosti na lásce 

terapeutů. Mluvím s rodinou o přínosech terapie. Co si odnáší ze sezení? 

Klientka má terapii jako zdroj bezpečí, cítí se přijímána taková, jaká je, nejsme 

kritičtí, je to pro ni nová zkušenost, nic takového v původní rodině nezažila. 

Zažívá to se svým mužem, ale nedokáže to ocenit. V prostředí rodinné terapie 

se odehrává proces, který jsme zvyklí vídat v individuální terapii. Terapeutický 

vztah. Vztah mezi klientkou a terapeutkou. Mezi klientem a terapeutkou se 

také jistě podařilo navázat vztah, ale možnost srovnání intenzity a potřeb 

ukazuje na silnou potřebu až závislého vztahu klientky ke mně. Téma 

ukončování terapie vede k silnému pláči, zhoršení domácí atmosféry, „…bez 

vás nic nesvedu.“ Ohrožení koncem terapie je pro klientku příliš vysoké a tak 

nabízí znovu téma sexuality ve vztahu. Chceme na něm s manželem 

pracovat. Na dvacátém osmém sezení vypracujeme společně tři kroky ke 

sblížení. Fyzické přiblížení, objetí a políbení. Domácí úkol z tohoto sezení je 

trénovat krok jedna. Až budou více v kroku jedna, než v kroku nula, mohou se 
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objednat na další terapeutické sezení. Oceňujeme, že celé sezení nemluví o 

žádném jiném tématu. Další sezení probíhají vždy s odstupem asi dvou 

měsíců. Hlavním tématem je plnění domácích úkolů, sbližování se, společné 

hledání toho, jaké další kroky potřebují. Terapie se postupně rozvolňuje, ale 

uvědomuji si, že nemohu otevřeně mluvit o konci terapie. Po delší tříměsíční 

pauze sledujeme u klientky zhoršení. Krok zpátky. Po dlouhé době mluví o 

manželově pití. On se brání, že byl přes celé léto 2x na pivu. Domácí úkoly 

klientka úplně odložila stranou, spí odděleně. Zdá se, že klientka je v situaci 

spokojená. Je to pro ni známá neohrožující situace. Na zhoršení situace 

reaguji zintenzivněním terapeutických sezení. Další třicáté třetí sezení tedy 

bude jako na začátku, hned za tři týdny. Termín se podařilo domluvit za měsíc.  

Třicáté třetí sezení je průlomové. Celý měsíc se spolu milovali. Dokonce když 

se manžel v tomto období napil, šla spát jinam, ale druhý den se dokázala do 

společného lože vrátit.  Oba si změnu pochvalují, také je velmi chválím a 

vracím se k plánu terapie jednou za dva měsíce. Klientka již neskrývá 

zklamání a lítost. Cítí to jako trest. „Chcete ukončit terapii…. tak to jsme do půl 

roka zase tady. Já to nezvládnu.“ 

Manžel se snaží klientku podporovat, dle jeho názoru se již naučili dost a 

mohou fungovat bez odborné pomoci. Ona nesouhlasí, zlobí se a odmítá dál 

mluvit. Večer mi píše maily o tom, jak je jí všechno líto a že jsem její 

nejmilovanější člověk na světě. Vysvětluji hranice terapie a snažím se toto 

téma vrátit do terapeutického prostoru. Klientka si začala pořizovat nahrávky 

ze sezení.  „Alespoň něco mi po vás zbyde…“  Terapeutický plán je 

zkompetentnit rodinu, zvýšit sebeúctu klientky, dodržet formát rodinně 

terapeutické práce, dodržet a otevřeně reflektovat hranice terapie, oceňování 

zdrojů obou partnerů, jak jednotlivě, tak i páru. Na třicátém pátém sezení oba 

mluví o tom, že doma je klid. Spí odděleně, domácí úkoly neplní. Dávám 

rodině doporučení, aby si užívali klidu, který dosáhli a ukončuji terapii (leden 

2012). Navrhuji za půl roku katamnestické sezení. Za čtyři měsíce (květen 

2012) objednává klientka rodinu na terapii. Vše je podle ní zpět. Manžel je bez 

práce, pije. Další tři terapeutická sezení jsou ve znamení hledání zakázky. Co 

potřebují v tuto chvíli od terapie? Shodují se, že potřebují klid. Domníváme se, 

že se jedná o (nikoli alkoholový) relaps: vrátily se potíže a existenční ohrožení. 
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V říjnu si manžel práci našel, ale situace v rodině se nezlepšila. V únoru 2013 

klientka mluví o rozchodu. Nijak jí nebráním, možná je to nejlepší řešení. Za 

další dva měsíce klientka o rozchodu nemluví a sděluje, že se má dobře, 

s manželem nespí, ale nehádají se. On se dobře nemá. Schází mu intimita se 

ženou. Na sezení se žena zlobí, že si manžel stěžuje. Ona chtěla být pozitivní, 

že se mají dobře, a on „zase začal s tím sexem a stížnostma“.  Uzavírám naše 

čtyřicáté třetí sezení s tím, že mají všechny dovednosti k tomu, aby spolu byli 

spokojení. Nic jim objektivně nebrání v tom, aby se spolu milovali, kdykoli 

budou chtít. Jedinou překážkou mohou být oni sami. Nedokážu jim v tom lépe 

pomoci a věřím, že mají všechny potřebné zdroje k naplnění svých tužeb. 

Končím sezení s předáním kompetence za vztah a vztahovou blízkost do 

rukou partnerů: „Je to na Vás“.  Za tři a půl měsíce se rodina objednala na 

terapii. Mají se dobře, spí spolu, přemýšlejí, jak si znovu zařídit ložnici. Mají 

ale zkušenost a obavu, že toto období bude přechodné. Jak je udržet? Obrací 

se s novou zakázkou. Kontraktuji pouze tři sezení, oceňuji jejich dovednosti a 

podporuji jejich snahu dozvědět se víc o tom, jak se ukotvuje změna.  

Ze závislostní problematiky víme, že recidiva bývá pravidlem a abstinence 

výjimkou. I v této rodině můžeme očekávat recidivy. Nejen recidivy v podobě 

pití, ale také recidivy na emoční rovině, výčitky, kritiku, ochlazení. Recidivy 

starých způsobů.  

 

4.3 Kazuistika 3 - Vendula 

Tato kazuistika představí klientku Vendulu docházející do individuální terapie. 

Sezení probíhala pravidelně jedenkrát týdně. Do terapie nastoupila v září, 

poté, co se v květnu v rodině odehrála tragická událost. Otec klientky byl silný 

alkoholik bez náhledu na vlastní pití. Často byl velmi agresivní. Prudké hádky 

s matkou, občas i fyzické násilí. Na děti také často křičel. Klientka i její sestra 

se otce velmi bály a - podobně jako matka - mu šly spíše z cesty. Syn 

(narozený mezi dcerami) se otci naopak často stavěl na odpor. Ve své 

dospělosti si však osvojil podobné návyky a chování jako otec. Nadmíru pil, 

málo pracoval a vyžadoval akceptaci svého chování a servis v podobě jídla, 

prádla a podobného zabezpečení od svého ženského okolí. Obě mladé ženy 
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řešily svou nelehkou situaci v rodině odchodem na studia do Prahy, tedy 

poměrně daleko od domova. Klientka dojížděla celkem pravidelně o víkendech 

domů, protože byla zvyklá pomáhat rodičům. Práce „na baráku“ zajišťovaly 

ženy, otec je plánoval a vyžadoval, ale nebyl schopen je v opilosti nikdy 

dokončit. Situace byla pro klientku stabilizovaná. Květnovou neděli, kdy se 

otec vracel v noci opilý domů, byla klientka také doma. Všichni už spali a otec 

pravděpodobně nezvládl odemknout dveře, pokusil se dostat domů po žebříku 

přes balkón. Spadl z několika metrů a utrpěl vážný úraz hlavy, se silným 

vnitřním krvácením a otevřenou zlomeninou kosti lebeční. V době, kdy se 

klientka rozhodla pro terapii, je otec stále hospitalizován v nemocnici, je po 

několika operacích hlavy a dolních končetin. Je upoután na lůžko.  Klientka za 

ním dojíždí do nemocnice a její pocity jsou smíšené. Otec je jiný člověk. 

Střízlivý, bezmocný, absolutně závislý na péči ostatních. Vzpomínky na 

minulost, předchozí zkušenosti, výčitky a obvinění deroucí se klientce na mysl 

však zůstávají. Doma se nikdy nemluvilo o problémech otevřeně, a ani teď se 

nemluví. S trochou nadsázky se dá říct, že k práci na domě si klientka a její 

matka přibraly za povinnost navštěvovat pravidelně otce a poskytovat mu péči, 

které jsou schopny – holení, krmení, vyprávění zábavných historek. Žádné 

výčitky. V té době se poprvé objevilo chování, které klientku přivedlo do 

terapie. Vnímá se často jako agresivní, rozčiluje se a bouchá se do břicha. 

Klientka má vysokoškolské vzdělání, zabývá se programováním. Zaměstnání 

vnímá jako náročné. Velmi často překračuje pracovní dobu, vrací se domů 

pozdě večer. Nemyslí, že by jí měl zaměstnavatel platit přesčasy, je to důkaz 

toho, že není dostatečně schopná. Cítí se často ve velkém stresu, není si jista, 

zda zvládne úkoly ze strany zaměstnavatele. Pracuje pro velké nadnárodní 

firmy. Zároveň si své práce a svých vědomostí cení. Partnera nemá. Měla jen 

jednu krátkou známost na vysoké škole. Nedávno potkala na narozeninách 

kamarádky mladého muže, právníka, který se o ni zajímal. Situaci rychle 

vyhodnotila - právník, to není nic pro mě. V terapii by především ráda vyřešila 

zvládání stresu. Druhým důležitým tématem jsou muži, jak mít partnerský 

vztah.   Při druhém sezení srovnává, jaké to bylo, když byla malá a chodila na 

základní školu. Byla uzavřená a mimo kolektiv. Nemá na to pěkné vzpomínky. 
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Situace se zlepšila na vysoké škole. Usmívá se, je spokojená, kam se svým 

přičiněním dostala.  

Třetí sezení otvírá klientka příběhem. Při návratu z práce čekala na 

tramvajové zastávce, pršelo, tramvaj nejela, chtěla být doma. Začala se na 

zastávce bouchat do břicha. Cítila vztek. Vztek, že doma nezvládne udělat, co 

si naplánovala. Na otázku, po čem toužila, klientka odpovídá, že být v teple. A 

co jste pro sebe mohla v tu chvíli udělat? „Říct si: vydrž….“  Jaké to je? 

Klientka se v tu chvíli, kdy hovoříme o proběhlé situaci, cítí smutná, 

uvědomuje si, že si dává další příkazy a uvědomuje si málo laskavosti a 

respektu ke své osobě. Dále mluvíme o podobnosti s jinými situacemi v životě, 

kdy se klientka rozhoduje dát přednost druhým a jejich potřebám před 

potřebami vlastními.  

Další sezení věnujeme porozumění otci. Otec klientky vyrůstal ve velmi chudé 

rodině. Byl nejmladším ze tří sourozenců. Podle nejstarší sestry jej 

vychovávala ona, což dělá dodnes, chodí za ním do nemocnice a nutí jej 

cvičit. Matka byla velmi hodná, otec byl alkoholik a pravděpodobně je i 

nepřiměřeně trestal. Nabízí se otázka, jaké měl otec dětství. Co se naučil ve 

své původní rodině? Co se naučil o roli otce, muže v rodině? A o roli ženy? 

Klientka vidí podobnosti v současné rodině a v rodině otce. Tyto podobnosti jí 

dávají možnost vidět otce jako malé dítě a později mladého muže, otce rodiny, 

který dělal to nejlepší a také to jediné, co znal. Klientka si rychle uvědomuje, 

že i ona často opakuje vzorce chování, které se v rodině naučila. Nemluví o 

věcech, stejně jako o nich nemluví matka. Pro řešení konfliktů si osvojila 

stejné způsoby, jako měla i její matka.  

V dalších sezeních mluvíme o nové energii, kterou u sebe klientka vnímá. 

Přes svou kamarádku se seznámila s mladým mužem a seznámení šlo podle 

slov klientky překvapivě dobře. Přesto, že se v práci situace vyostřuje a otec 

v té době podstupuje další operaci hlavy, zdá se, že je v životě klientky prostor 

i pro jiné události. Z mezidobí hlásí jeden silný nával agrese, spojený 

s bušením do břicha. Byla ve stresu, nestíhala. Celkově však vnímá zlepšení. 

Na konci roku klientku propustili z práce. Stres, který tomu předcházel, zvládla 

bez návalů agrese. Její sebedůvěru podporuje zájem jiných firem, který 
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propukl téměř okamžitě, jakmile rozeslala svůj životopis, a slibně se rozvíjející 

vztah s novým přítelem. Během vánočního období představila klientka svého 

partnera rodině. Jako odpověď přišla matčina zpráva, že i ona má nového 

partnera. Otec o této situaci neví.  Klientka cítí velkou tíhu ohledně rodinné 

situace, kterou společně nejsou schopni sdílet. Jak to bude dál s otcem? Kdo 

o něj bude pečovat? Kdo se bude starat o dům a náklady s tím spojené? Kolik 

toho může nechat na matce? Konfrontuji ji s otázkou, co z této situace patří 

rodičům a co patří dětem. Může v této situaci myslet na druhé, na kontext a 

také na sebe?  

První dva měsíce nového roku se v sezeních věnujeme ukotvování nových 

postojů ve vztahu k sobě. Klientka se rozhoduje pro nové pracovní místo a při 

tomto rozhodování uplatňuje novou optiku, vycházející z toho, co bude dobré 

pro ni a pro její budoucnost. V rodině se nyní stará bratr. Klientka se domnívá, 

že je bratr ve stresu, je toho na něj moc. Pracuje na domě, pracuje lépe nežli 

otec, systematičtěji. Může bratra za jeho přístup ocenit? Váhá, oceňování 

v rodině nikdy nebylo a není. Ani sdílení. Nikdo nekomentuje a nesdílí 

proběhnuvší situace. Všichni se nějak přizpůsobí a fungují dál. Klientka říká, 

že umí oceňovat svého partnera. Za domácí úkol na patnáctém sezení 

dostává rozmyslet si téma oceňování: u koho by chtěla začít? Možná bude 

v rodině první. Na konci března proběhla v rodině událost, kterou klientka opět 

přináší jako téma na sezení.  Otec, který byl tou dobou hospitalizován v LDN, 

dostal epileptický záchvat, spadl z postele a zlomil si krček. Byl převezen do 

nemocnice. Klientka si uvědomuje, jakým způsobem v rodině komunikují. 

Předávají si zprávy, ale ona neví nic o tom, jak máma situaci prožívá. Nikdy o 

důležitých věcech nekomunikovali. Nahlas přemýšlí, jestli je změna v jejich 

rodině možná. V následujících týdnech je otec převezen do domova 

důchodců. Podle klientky je to pravděpodobně konečné umístění. Otce 

navštívila spolu s partnerem. Otec je zamlklý, občas agresivní. Jeho zdravotní 

stav vyžaduje vysokou míru podpory, kterou mu rodina nenabízí. Klientka 

neví, jak o věci mluvit s mámou. Máma je uzavřená. Téma otec je tabu. Znovu 

se vracejí pocity osamocení, jinakosti. Nepřijetí. Zkoumá kolegy na svém 

pracovišti: jaké se mnou mají vztahy? Jsem asi jiná než ostatní. Matčino 

odmítnutí sdílet tíživou situaci vyvolalo v klientce silnou nejistotu ohledně 
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hodnoty sama sebe. Naštěstí partnerský vztah klientky je v rozkvětu. Plánují 

společně první dovolenou a vztah je novým silným zdrojem poskytujícím přijetí 

a ocenění. Na konci června mluvíme s klientkou o stabilizaci. Ačkoli práci stále 

vnímá jako stresovou, není hlavním tématem jejího života a sebepoškozování 

se již neobjevuje. Otec si na svou situaci nezvykl, rezignoval, odmítá 

rehabilitaci a zůstává v domově důchodců. Klientka si přestává vyčítat situaci 

v rodině, předává kompetence za řešení vzniklé situace rodičům a dokáže je 

lépe akceptovat. Vztah s matkou je i nadále spíše slušný, než vřelý. Blízkosti, 

kterou by si od své matky přála, se klientce nedostává. V partnerství je velmi 

spokojená, plánují s partnerem koupi bytu, dostala zásnubní prsten a uvažují o 

společné budoucnosti. V září tedy po roční pravidelné terapeutické práci 

ukončujeme terapii.  

Za rok a půl klientka přichází s recidivou symptomu sebepoškozování.  

Opakovaně si ubližuje. Bodá se tužkou, bije se. Například po rozhovoru 

s nepříjemným klientem v zaměstnání. Situace se v posledním půlroce 

postupně zhoršovala. Tlak v práci pro ni byl neúnosný. Zredukovala všechny 

své zájmy, hlavní je práce, obstát a vydržet! Z prvního sezení druhé etapy 

naší terapeutické práce klientka odchází jak z krizové intervence. Je 

odhodlaná si okamžitě změnit zvonění na telefonu, postarat se v práci i o své 

pohodlí, přinejmenším dojít si na záchod a najíst se, když to potřebuje. Během 

dalších setkání se dovídám, že vypjaté pracovní prostředí má dopad i na vztah 

klientky. Ačkoli jsou s partnerem stále spolu, mají se rádi a plánují za pár 

měsíců svatbu, kdyby byl partner přizván na sezení, mluvil by podle klientky o 

tom, jak klientka chodí nervózní domů z práce a jaký má pracovní stres dopad 

na jejich soužití. Po třech měsících společného setkávání klientka přichází se 

zprávou, že sebepoškozování úplně ustalo. Je si vědoma nutnosti pečovat o 

sebe a o svou psychohygienu. Začala chodit pravidelně na jógu a zajímá se o 

meditační cvičení. Recidivu vnímá jako užitečnou ve smyslu upozornění, že je 

to v jejích rukou. Přijímá zodpovědnost za sebe a za své potřeby. Ukončujeme 

spolupráci, ne však klientčinu práci… 
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4.4 Kazuistika 4 - Šimon 

Kolega, který mi doporučil tohoto klienta, mne s úsměvem varoval: „Je to 

obrovský chlap.  Ale myslím, že je možné s ním terapeuticky pracovat.“ Klient 

(40 let) si naše pracoviště vyhledal sám krátce po tom, co byl na amnestii 

propuštěn z vězení, kde strávil rok a půl za ublížení na zdraví.  Spolu 

s psychoterapií si sám vyhledal psychiatra. Trápila jej nespavost, strach z lidí, 

neklid a unavitelnost. Klient neměl bydlení, partnerku, ani zaměstnání. 

Z rodinné anamnézy je pro klientův současný život nejvíce důležité, že 

vyrůstal bez otce a matka brala léky a pila alkohol. Podle klienta byla závislá, 

ale nikdy se nikde neléčila. Otec zemřel, když byly klientovi tři roky. V rodině 

vyrůstal s o jedenáct let starším bratrem, který záhy z domova odešel a klient 

zůstal s matkou sám. Matku klient popisuje jako zlou ženskou, která 

zanedbávala jeho výchovu i péči o něj. To mělo neblahý vliv na klientovo 

pobývání ve škole a v dětském kolektivu. Chodil do školy v nepadnoucím 

oblečení, jeho vnější, ani vnitřní stav nebyl v pořádku. Časté bylo u matky 

střídání emocí, kdy někdy byla k jeho záležitostem apatická a nezajímala se, a 

jindy byl její zájem silný a intenzivní. Například mu roztrhala sešity, že nejsou 

hezky napsané, nebo vyházela věci oknem, že pokoj není uklizený. Matka 

zemřela asi před pěti lety po dlouhodobé hospitalizaci v psychiatrické léčebně.  

Vyprávění o matce klienta nenaplňuje lítostí. Snaží se o racionální přístup. 

Matka to nezvládla, to je její život. Rozhovory o rodičích jsou zatím vždy velmi 

krátké. Jakoby udělal za svým dětstvím tlustou čáru. Při poslední zmínce o 

otci klient řekl: „A třeba to ani nebyl můj otec. I to je možný.“  Odchází od 

tématu. Klientovo tempo a volbu respektuji. V jedné z prvních hodin klient řekl, 

že nenávidí ženy. Může za to matka a jeho bývalá žena. Ženatý byl dva roky. 

Manželství bylo bezdětné. Obě – matka i manželka - se na něm podepsaly. Už 

nikdy více takto při terapeutických sezeních nemluvil, nemyslím si však, že by 

se vztah k ženám změnil. Pro klienta je jeho agresivita nebezpečná, 

ohrožující. Snaží se mít takové emoce pod silnou kontrolou. Na sezení 

přichází usměvavý, žertuje, vyhýbá se kritice druhých lidí, není-li mu do řeči, 

raději mlčí, nebo chce, abych mluvila já.   
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Vztah s bratrem v současné době funguje dobře. Bratr má rodinu a dvě dcery. 

Čerstvě osmnáctiletou temperamentní dívku, se kterou má rodina potíže. A 

třináctiletou mentálně postiženou dceru, která vyžaduje velkou míru pomoci. 

Obě neteře jsou v životě klienta velmi důležité. Důvodem, proč klient vyhledal 

právě naši instituci, nebylo pití matky, ale jeho vlastní závislost na alkoholu a 

na hracích automatech. V mládí zkoušel i pervitin, ale zůstal u alkoholu. Přes 

svou inteligenci nedokončil učební obor. Matka na jeho výchovu v té době již 

nestačila a v rodině v té době nebyl nikdo, kdo by měl o jeho výchovu zájem. 

Jako plnoletý přišel klient k penězům, které rodina získala z restituce obytných 

domů v Praze. Peníze částečně prohrál v automatech a ztratil 

v nepovedených podnicích s „povedenými“ přáteli. Nikdy dlouhodobě 

nepracoval. Brzy zjistil, že peníze nedokáže udržet a ani svou vášeň pro 

automaty nedokáže kontrolovat. Svěřil velkou částku peněz své ženě, která jej 

však podle jeho slov podvedla a s penězi zmizela. Klient přiznává, že v té 

době s ním nebylo lehké pořízení. Byl velmi vznětlivý a má velkou fyzickou 

sílu. Na dokreslení mi vyprávěl situaci, která ilustruje, jak nesnadné pro něj 

bylo zvládat agresivitu. Byl v telefonické hádce s jiným mužem, důvodem 

hádky byla jeho žena. Navrhl, že se sejdou tváří v tvář za pár minut. Když na 

smluvenou schůzku vyrážel, byl natolik rozrušený, že si zabouchl vlastní prsty 

do dveří a amputoval si poslední díly dvou prstů.  

Osudová a zlomová byla nicméně podle klienta jiná, méně vyhrocená hádka, 

spíše tedy nešťastná náhoda, kdy zapříčinil pád jiného muže ze schodů a za 

způsobené zranění byl odsouzen. Pobyt ve vězení měl na klienta zdrcující 

dopad. Znovu se zde opakovala zkušenost ze základní školy, kdy byl terčem 

posměchu spolužáků. Podobně se ve vězení stával často předmětem šikany, 

opakovaně skončil na samotce, což mu vyhovovalo. Nehodlal se zapojovat do 

vězeňských mechanismů, patřit k někomu, chránit někoho a na někoho jiného 

donášet. Po návratu z vězení byla pro klienta velmi důležitá otázka, jak jej 

budou lidi brát. Jeho identita byla „průserář, který se straní lidí a ženských 

zvlášť“. Pomocnou ruku našel v terapii. Často toto verbalizuje. Mluví o našem 

vztahu, podrobuje jej kritice, zkouší hranice a oceňuje dopad naší práce na 

svůj život. Dalším vztahem, na kterém pracuje, a v terapii je to častým 

tématem, je vztah s bratrem a kamarádem, který mu jako jediný zůstal.  
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Během deseti měsíců se neodhodlal nastoupit do zaměstnání. Jedenkrát to 

zkusil a vydržel jeden den. Okamžitě pracovní poměr ukončil. Ve styku s lidmi 

cítí velkou úzkost, ohrožení a vyčerpání. Živí se příležitostnými pracemi, když 

mu někdo něco dohodí. Často byl úplně bez prostředků. Žil v bytě kamaráda, 

byt mu opravoval. Potom opravoval chatu kamarádových rodičů. V současné 

době si polepšil a bydlí na ubytovně, to však klade nároky na alespoň nějakou 

pravidelnou platbu. Odmítá abstinenci. Smlouvá o možnost kontrolovaně pít. 

Pití není vždycky spouštěčem hazardního hraní. Téměř vždy však klient začne 

hrát, má-li u sebe větší množství peněz. Přestože bere několikery 

psychiatrické léky a jejich účinek vnímá jako pozitivní, sociální izolace je pro 

něj obtížně únosná a navázání vztahu či vztahů je také obtížné. Často popíjí 

doma sám a pak posilněn vyrazí do společnosti. Svou novou identitu hledá 

velmi obtížně. Opakovaně si ověřuje, že v nočních barech se dokáže bavit i 

s cizími lidmi. Nepopere se a ani nevyvolá žádný jiný konflikt. Lidé jej vnímají 

jako zábavného společníka. S bratrem chodí každé pondělí na volejbal.  

Naše sezení jsou pravidelně v úterý v jednu hodinu po poledni. Několik 

prvních sezení bylo ovlivněno únavou klienta z předcházejícího večera, kdy pil 

velké množství alkoholu. Povaloval se v křesle, neměl na čem pracovat a 

většinou odpovídal jenom: „Nevím“. Otevřeně jsem reflektovala tuto situaci a 

dávala zodpovědnost za výsledky našeho setkání a jeho spokojenost se 

životem jemu samotnému, s tím, že to není důvodem k ukončení terapie, jen 

ať se zamyslí nad tím, jak bude naše spolupráce úspěšná, když bude takto 

vypadat. Toto se naprosto změnilo. Jednak nepotřebuje na volejbalu mezi 

svými tolik pít a také nechce znehodnocovat naši práci. Na sezení chodí vždy 

střízlivý a hlídá si své „Nevím“. 

Další dobrou zkušenost sám se sebou udělal v roli strýce u postižené neteře. 

Ta si jej velmi oblíbila a raduje se z jeho společnosti. Klient ji opakovaně vzal 

ven, připravil pro ni nějaký program. S druhou neteří se sblížil nedávno, kdy 

ona odešla po hádce z domova a téměř skončila na ulici. Komunikoval s ní 

přes internet a s mou malou podporou s ní dokázal navázat kontakt a přivést ji 

zpět domů. Když hledal neteř po nočních barech, nepil, a nepil ani, když ji 

zcela opilou dopravil domů. Bratr mu pomohl zřídit účet, na kterém může mít 
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peníze do té doby, než se naučí, jak mohou být jeho peníze v jeho režii 

v bezpečí.  
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5 Co se děje se životní zkušeností dítěte osoby závislé na alkoholu 

v procesu terapie? 

 

5.1 Přesvědčení o sobě a druhých 

Předpokládám, že velká část osob, kteří vyrůstali v rodině s rodičem závislým 

na nějaké návykové látce (a možná by to platilo spíše o závislosti na alkoholu 

a na lécích), se neocitnou v terapii. Nějak s touto životní zkušeností naložili a 

je možné, že žijí spokojený a plnohodnotný život. Předpokládám, že s touto 

zkušeností, se souborem událostí, které s ní souvisely, a s dopadem této 

zkušenosti na svůj život a osobnost museli nějak pracovat. Museli projít 

jakýmsi „úzdravným procesem“ mimo prostředí terapie. Myslím, že 

v dospělosti je taková úzdrava možná s pomocí přátel, vzdělávání, 

dozvídáním se více informací o ostatních lidech s podobnou zkušeností a o 

tom, jak s ní naložili, osobnostním růstem. Je ale také pravděpodobné, že 

mnoho lidí s touto zkušeností, kteří terapii nevyhledali, příliš spokojený život 

nevede. Někdo například nemluví deset let s partnerem a situaci chápe jako 

nepovedenou, ale vcelku běžnou. Má takové přesvědčení o kvalitě světa. O 

mužsko-ženských vztazích. Dá se to přežít, vždyť od života se ani nic 

pěkného čekat nedá. I taková mohou být přesvědčení, poselství, rodinná 

pravidla.  

Pracovala jsem v dlouhodobé terapii s klientkou (jejíž kazuistiku zde 

neuvádím), která svoji identitu založila na tom, že je dítě rodičů – alkoholiků. 

Ve svém dospělém věku stále setrvávala v domě rodičů, žila se svou závislou 

matkou. Rodiče byli rozvedeni a podle slov klientky byli oba závislí na 

alkoholu.  V domácnosti opakovaně a často zasahovala policie a řešila spory 

mezi matkou a dcerou, často šlo o fyzické násilí. Klientka nikdy nenastoupila 

do zaměstnání, nikdy neměla žádný partnerský vztah, ani žádný sexuální 

život. Nejsilnější vztah měla se svou závislou matkou. Hovoru o ní a jejím 

chování věnovala v terapii celé hodiny. Byla přesvědčena, že ji i v dospělém 
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věku rodiče mají živit, protože zavinili její situaci. Byla v dlouhodobé 

psychiatrické i psychoterapeutické péči, to vše ji pouze utvrzovalo 

v přesvědčení, jak hluboce ji rodiče poškodili. Lékaře, kteří ji tvrdili, že je 

schopna úzdravy, opouštěla, nebo zesilovala příznaky, pláč a sebelítost. 

Nakonec napřela své vitální síly k získání invalidního důchodu a dalo by se 

říct, že byla s výsledkem svého neštěstí spokojená. Domnívám se, že u této 

klientky se rozvinula silná spoluzávislost, která svou ohromnou dynamikou 

bohatě vyplňovala klientce život. 

Většina klientů, kteří přicházejí do terapie, má touhu svou současnou situaci 

změnit. Nevědí ovšem jak. Často se cítí bezmocní a bezradní, ale většinou 

všichni dokážou říct, jak by si svůj život představovali, co by chtěli změnit. I 

když se samotná zkušenost dítěte závislého rodiče nestane v terapii hlavním 

tématem, nějakým způsobem se do psychoterapeutického procesu přece 

jenom dostává. Nejčastěji prostřednictvím dopadů na prožívání, vnímání a 

hodnocení sama sebe, na přesvědčení, která o sobě samých klienti chovají. A 

právě s nimi se v terapii pracuje. Měnit tyto postoje ovšem neznamená nutně 

staré příběhy oživovat a „šťourat“ se v nich (byť i tím někteří klienti potřebují 

projít). V terapii se však zkušenosti dítěte závislého rodiče často dotýkáme i 

skrze současné prožitky a sebehodnocení klientů, v nichž se zkušenost 

s rodiči nijak výslovně netematizuje.  

Viktor z výše uvedené kazuistiky č. 1 se jako dítě, jehož otec silně pil, vnímal 

jako samotář, odlišný od ostatních. Na začátku terapie o sobě mluví jako o 

asociálovi. Cítí se jako člověk bez energie, slabý na všechny životní výzvy. 

Všechny tyto pocity doprovázejí i pocity fyzické. Slabost, únava, chvění, potíže 

se zuby, které mu vypadávají. Pociťuje ztracenost, kterou neumí ovládnout, 

zastavit, a která je spojená s velkým strachem. Přesvědčení o sobě: jsem 

slabý a vyplašený. Přesvědčení o ostatních: všichni to – na rozdíl ode mne - 

dokážou a zvládají.  

Lenka přichází do terapie se svou zkušeností s otčímem, s ním žila v dětství. 

O svém biologickém otci nemá žádné informace. Otčím byl závislý na 

alkoholu, byl násilnický, matku bil a zejména v opilosti se choval hrubě ke 

všem členům rodiny. Oba mladší bratři Lenky jsou ve své dospělosti závislí. 
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Jeden na alkoholu, druhý užívá pervitin a alkohol. Lenka za ně stále cítí 

zodpovědnost.  Zároveň má pocit, že ji nikdo nemá rád, nikdo ji za nic neocení 

a nikdo jí nerozumí. Všichni ji pouze kritizují, ona se přitom tolik snaží, všem 

chce pomáhat. Tak to dělala už jako malá, když doma propukla hádka. Starala 

se o mladšího bratra a tišila jeho pláč. Starala se o něj, aby rodičům a rodinné 

situaci pomohla. Chce být všem prospěšná.  V začátcích terapie o sobě mluví 

jako o nesamostatné, neví si rady, je obtížné pro ni něco rozhodnout, neví, co 

je dobře, očekává, že co udělá, bude špatně hodnoceno. Vadí jí, že křičí na 

děti, ale neví, jak jinak. Fyzicky se často cítí velmi unavená a vyčerpaná, bere 

antidepresiva. Přesvědčení Lenky o sobě je, že je špatná a hloupá. 

Přesvědčení o ostatních je, že ji nikdo nechápe a nikomu na ní nezáleží. 

Vendula přichází do terapie v situaci, kdy její role dítěte osoby závislé je stále 

aktuální. Náhlá změna osobnosti otce, způsobená úrazem, je doprovázena 

chaosem na straně klientky. Je zmatená, prožívá rozporuplné emoce. Zároveň 

svoje emoce nemůže sdílet s matkou; k tomu ostatně neměla příležitost ani 

dříve. Přichází ve chvíli, kdy se situace pro ni vyhrotila a stává se neúnosnou. 

Přesvědčení Venduly o sobě je: nejsem dost pevná sama v sobě a nejsem 

dost schopná. Přesvědčení Venduly o ostatních: očekávají ode mne, že 

všechno zvládnu. 

Šimon do terapie přichází od svojí zkušenosti s matkou (která pila a byla 

závislá na lécích) do jisté míry odstřižen. Jeho situace byla specifická ještě 

tím, že byl jako dítě s matkou na její závislost sám. Otec zemřel a bratr odešel. 

Do terapie vstupuje se zkušeností, že jej dětství a soužití s matkou oslabilo, 

matka jej zanedbala, jeho podmínky pro život nejsou a nebyly srovnatelné 

s vrstevníky. Vyrůstal sám a musel se sám postarat. Byl dítě ulice. Doslova. 

Jako teenager si však pravidla ulice osvojil, neztratil se. Přežil, ale dostal se 

do kriminálu. Do terapie přichází s tím, že to, jak zvládal život, mu neprospělo. 

Cítí velkou nejistotu ve vztahu s lidmi. Vždy byl při styku s lidmi ve střehu, ale 

je z toho unavený a cítí se často osamělý. Samotářství není jeho volba, je to 

výsledek jeho nejistoty ohledně své osoby ve vztahu k druhým lidem. 

Přesvědčení o sobě: s ostatními lidmi je to pro mne náročné, nezvládám 

vztahy, jsem snadno zranitelný, nemám lidem co nabídnout.  Přesvědčení o 
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druhých je: neberou mě vážně, myslí jenom na svůj prospěch, budou mě chtít 

využít.  

 

5.2 Práce s přesvědčeními o sobě 

Co se děje v prostředí terapie se sebepojetím, které – jakkoli je pro ně 

nepříjemné - klienti důvěrně znají a které je tak pro ně svým způsobem 

bezpečné? Nevyžaduje od nich žádné nové neznámé výkony, změny, 

nevystavuje je chaosu, nejistotě prožívání. (Podle psychoterapeuta Johna 

Banmena, jednoho ze žáků Virginie Satirové, je mnohem jednodušší 

v neštěstí setrvávat, než z něj vystoupit.) Zkušenost sama sebe z období 

dětství je u popisovaných klientů stále živá a opakovaně prožívaná. 

Dospívání, nabytí fyzických sil, ekonomická samostatnost, nová rodina, 

úspěchy v zaměstnání jejich vnímání sama sebe doposud významně 

nezměnily. V zátěžových situacích, ve stresu, v období neúspěchu se stará 

přesvědčení o sobě aktivují, jsou vždy jako jediné a jisté po ruce. Je to jako 

chodit ve starých bačkorách. V prostředí terapie je terapeut často první a 

někdy i jediný, kdo věří, že klient má právo na lepší bačkory a že se v nich 

naučí chodit, jakmile prožije novou zkušenost chůze. Terapeut věří, že změna 

je možná, že klient má zdroje, které mu změnu umožní a že už teď se děje 

něco, co je ku prospěchu nové zkušenosti.  

Tímto se dostávám ke vztahu mezi klientem a terapeutem a k tomu, co dělá 

s předkládaným materiálem v terapii terapeut. Carl Rogers pokládal práci se 

sebepojetím (resp. ericksonovskou ztrátu kognitivních map či kohutovskou 

přestavbu self) za hlavní aspekt terapeutické změny (ROGERS in ZEIG, ed., 

2005). Terapeut nevyvrací klientovi jeho přesvědčení, ale reflektuje své 

zážitky s klientem. Jak se to dělo ve výše popisovaných terapeutických 

procesech? Významnou roli v těchto terapiích hrál vztah mezi klienty a mnou, 

terapeutkou. U všech čtyř klientů jsem si byla našeho vztahu plně vědoma. 

Cítila jsem důvěru a velkou otevřenost ze strany klientů. Někdy i očekávání, že 

já budu vědět, že já na něco přijdu, že najdu řešení, co dělat. Toto očekávání 

jsem vracela do prostoru mezi nás a také zpět ke klientům. Verbalizovala 

jsem, že to nebudou moje řešení, ale jejich (byť námi společně) objevená 
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řešení, postoje, zdroje. Za důležité také považuji práci na „teď a tady“, při níž 

reflektuji, jak to já zažívám s nimi během terapie. Například Šimon, který byl 

přesvědčený, že komunikaci nezvládá a že jej lidé často zraňují. Reflektovala 

jsem své pocity ze sezení s ním: „Dnes jsme si víc než čtyřicet minut povídali, 

a já cítím ve vaší přítomnosti klid a zájem o vaši osobu. Jaké je to pro vás? 

Jak se cítíte vy, když tady spolu hovoříme?“ - „Jo, jde to. Nejsem nervózní.“ 

Z mé strany se jedná o cílenou autentickou zprávu. V intimní atmosféře sezení 

se jedná o sdělení z „očí do očí“ a v takové atmosféře je tato krátká slovní 

výměna nositelem důležitého sdělení. Tato intervence pro tuto chvíli skončila. 

Zasela jsem semínko nové zkušenosti. Klient dostává novou informaci: 

někomu je se mnou dobře a i já se cítím klidný. Šimon se rychle učí. Po 

několika sezeních již přináší zprávy z venku, které potvrzují, že občas již 

dokáže komunikovat, sám to zaznamenal a přinesl to zpátky do terapie.  

Také u Lenky je terapeutický vztah mezi klientkou a terapeutkou nositelem 

nové zkušenosti. Na jednom ze sezení se klientka k našemu vztahu a k nové 

zkušenosti vyjadřuje: „Manžel i matka mne vždy kritizují, na terapii se cítím 

přijímaná taková, jaká jsem. Cítím se v bezpečí a dokonce mám zájem o nové 

věci.“ V terapii využívám právě takových míst pro změnu představy klienta o 

sobě samém. Pro změnu sebepojetí. Ukotvuji tento nový pocit otázkou: „Jaké 

to pro vás je, cítit zájem o nové věci?“  Klientka s úsměvem odpovídá, že 

příjemné, začala číst knihy, víc si věří, že něco dokáže. Změnu na úrovni 

chování (čtení, zájem o nové věci) a na úrovni emocí (pocit bezpečí, důvěra, 

že něco dokážu) ukotvuji další otázkou také v budoucnosti: „Jak to změní vaši 

budoucnost, co bude teď jiné?“ A následující otázkou mířím zpět do rodinného 

systému: „Jak tyto nové pocity a nové zájmy ovlivní život vaší rodiny?“ Tato 

otázka je v případě Lenky důležitá nejen z toho důvodu, že se jedná o rodinně 

terapeutické sezení, ale také proto, že součástí Lenčina přesvědčení je, že 

není dost dobrá matka a manželka.  

I v případě práce s Vendulou využívám ke změně dopadu životní zkušenosti 

rodinného systému. V průběhu jednoho sezení jsme velkou práci věnovali 

původní rodině otce. Rozšíření rodinného pole, rodinného systému o další 

generaci přineslo klientce nové informace o otci. Tyto pak byly zdrojem 

nového pohledu na něj, nových emocí ve vztahu k němu a novému 



43 
 

porozumění jeho chování. Chaos v pocitech namířených k otci se zmírnil. 

Vendula přijala své nové porozumění a svou novou zkušenost. Skutečnost, že 

jsou lidé schopni nově objevenou zkušenost přijmout a transformovat tak své 

intrapsychické procesy, mne upevňuje v přesvědčení, že lidé vědí, co je pro 

ně dobré, pouze s tím občas v životě nejsou v kontaktu. V prostředí terapie 

dochází k vynoření těchto zdrojů. Jako terapeut se nesnažím vymyslet za 

klienta, jaké zdroje by to měly být, pouze důvěřuji, že existují. Domnívám se, 

že změna pocitů u Venduly mohla odstartovat další řetězec změn. Změnilo-li 

se prožívání z chaotického na klidné a chápající, mohla mít tato změna vliv na 

samotné prožívání sebe sama („self“) jako pevnějšího, sebeúcta klientky se 

zvýšila, což mohlo zpětně vést k dalším změnám na úrovni chování, například 

ve vztahu klientky k matce. Ačkoli matka své chování nezměnila, dál nebyla 

ochotná sdílet některá důležitá témata se svou dcerou a nechávala ji v tom 

samotnou, Vendula její chování dokázala akceptovat, aniž by prožívala 

negativní pocity. Změnilo se i chování ve stresu: dříve si Vendula ubližovala, v 

závěru terapie už byla odhodlaná dlouhodobě a systematicky pečovat o svou 

rovnováhu například pravidelným cvičením jógy a meditací.   

Co se tedy vlastně dá v terapii dělat se zkušeností dítěte alkoholika a 

s jeho/její nízkou sebeúctou? Jak říká Satirová (2005), „(o)světluje-li minulost 

naši přítomnost, sláva. Jestliže naši současnost zatemňuje, prohlédněme a 

pokusme se z ní uvolnit“ (SATIROVÁ in ZEIG, ed., 2005, s. 511). Toto 

„uvolňování“ z pout minulých zkušeností (nebo přesněji z pout interpretace 

minulých zkušeností) je jednou z podstatných věcí, o něž v terapii jde. Výše 

uvedené momenty z práce s klienty ukazují právě tento posun. Proces, 

v němž, jak píše Carl Rogers, se klient „posouvá od prožívání sebe samého 

jako bezcenného, nepřijatelného a nemilovaného člověka k poznání, že je v 

ohraničeném terapeutickém vztahu přijímán, respektován a milován“ 

(ROGERS in ZEIG, ed., 2005, s. 332). U Rogerse má v tomto kontextu slovo 

„milován“ „možná nejhlubší a nejobecnější význam – týká se hlubokého 

porozumění a přijetí“ (ROGERS in ZEIG, ed., 2005, s. 332). Pokud spolu 

s Erichem Frommem definujeme lásku jako aktivní péči o dobro a růst toho 

druhého, je hlavním nástrojem psychoterapie láska (FROMM, 1966, s. 26).  
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Závěr 

 

Na konkrétních případech jsem se snažila popsat transformaci 

v intrapsychickém systému: konkrétní dopady nové zkušenosti sebe sama na 

osobnost klienta. Změna v  intrapsychickém systému má vliv na postoj 

k životní zkušenosti. Mění se pohled na minulost. Do terapie klientka přichází 

s vizí otce jako alkoholika, který ohrožoval svou násilnou povahou celou 

rodinu. Taková je její žitá zpráva o minulosti, která ji naplňuje studem před 

ostatními, tím také nízkou sebeúctou, zlostí ve vztahu k otci a nenaplňovanou 

touhou milovat své rodiče. Na konci terapie vnímá klientka otce jako člověka, 

který dělal to jediné, co se naučil ve své rodině, jako člověka, který vyrůstal 

v prostředí chudém na laskavost, vstřícnost a ocenění. Nikdy rodinu nechtěl 

opustit, byla pro něj důležitá. Jeho tvrdost byla způsobem, jak zvládat situace 

v rodině, na níž mu záleželo. Toto je nový pohled na minulost. A nejen to, 

v tomto novém pohledu je minulost jiná. Vypadá jinak a klientka ji může 

prožívat jinak než dosud. Zároveň se otevírá prostor pro jiné prožívání sama 

sebe tady a teď. Změnou současného prožívání minulosti tak měníme 

minulost, změnou minulosti měníme současné prožívání sebe sama. Všichni 

čtyři klienti, o nichž píši v této práci, přišli do terapie dobrovolně, motivováni 

svou touhou a potřebou něco změnit. V terapeutickém prostředí si osahávali 

nové možnosti, nové vjemy a s rozdílným úspěchem a tempem se tyto nové 

možnosti snažili integrovat do svého každodenního života. 

Na jednom z posledních sezení mi Šimon řekl: „My si tady hodinu jen tak 

povídáme a ono to funguje.“  Zážitek ze sezení naplňuje klienta novu osobní i 

vztahovou zkušeností. Na sezení se klient prostřednictvím nového prožitku 

dozvídá, že změna je možná. (Přestože trvalá změna často vyžaduje mnoho 

práce.) Zkušenost ze sezení je zároveň zážitkem nových možností. Klienti, 

jejichž kazuistikami jsem se ve své práci zabývala, mnohokrát ve svých 

rodinách postrádali pocit, že jsou bezvýhradně milováni a přijímáni, oceňováni 
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a že mají něčí upřímnou péči – lásku. Terapeutické setkání funguje, když je 

naplňováno empatií, zájmem, respektem a úctou k tomu druhému: 

bezpodmínečným přijetím - láskou. 

Na závěr uvádím úryvek z dopisu, který jsem obdržela od klientky, jež před 

mnoha lety docházela na naše pracoviště:  

„Naučila jsem se nebát se dospělých lidí, nebát se tmy, nebát se chyb a 

omylů, zjistila jsem, že u oběda může stát na čistém stole váza s květinami, a 

ne popelník plný nedopalků a lahví od alkoholu. Zjistila jsem, že můžu mít svůj 

názor, že se mi může také něco nelíbit, že nemusím být bita pokaždé, když 

něco zkazím, ale také, a to je hlavní, že mám svou hodnotu, i to, že mě mají 

lidé rádi, a že i ve mně je něco, co stojí za obdiv a pochvalu. Začala jsem si 

sama sebe vážit. Z těchto táborů jsem se vracela jako jiný člověk. A po svém 

návratu domů jsem začala vidět to, co je doma, jinýma očima. To, co mi celé 

roky přišlo normální, jsem najednou nechtěla. Odmítala jsem to. A stálo to za 

to. Požádala jsem svoji maminku, abychom jedli u uklizeného stolu. Otcovo 

pití a agresivitu jsem začala vnímat jako něco špatného, co pramení z něj, a 

ne jako reakci na mé „zlobení“. Zjistila jsem, že mít ho nerad není nic 

zavrženíhodného, že můžu nemilovat vlastního otce, když je to špatný člověk. 

Moje maminka se s ním nakonec rozvedla, a to i díky tomu, že my děti jsme ji 

prosily, že raději budeme žít jen s ní, než se trápit v ucelené rodině. K naší 

smůle, mé a bratra, maminka si našla jiného muže, rovněž agresivního 

alkoholika, a s ním začala pít také ona. A s tím se nedalo dělat vůbec nic. 

Odmítala se léčit, nechtěla žít jiný život, než život v alkoholovém opojení. Toto 

pondělí se upila k smrti, bylo jí 65 let. Alkoholismus mých rodičů mi 

pětačtyřicet let intenzivně ničil můj život. Díky terapii mi ho nezničil úplně. Díky 

terapii jsem měla v sobě vždycky dost sil a sebevědomí k tomu, abych 

dokázala zvládnout život bez alkoholové berličky. Ale hlavně jsem se naučila 

nebýt pouhou obětí svých rodičů, naučila jsem se, že nemusím kopírovat dané 

vzory, ale že si mohu vybrat, kým chci být, co chci být a jak toho chci 

dosáhnout“ (úryvek z dopisu klientky). 
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Tato výpověď je svědectvím o možnostech lidské bytosti vzít život do vlastních 

rukou, nebýt „pouhou obětí svých rodičů“, své minulosti. Nenechat svou 

současnost zatemněnou minulostí. Tedy také vnímat a jednat odlišně, jinak, 

nově. Lidé se často vzdalují od svého „já“, od svých potřeb a tužeb a fungují 

ve světě „musím“. Terapeutické prostředí není jediné prostředí, kde se ke 

svému „já“ mohou vrátit, kde se taková kvalitativní změna může dít. Ale 

rozhodně může být prostředím, které tuto změnu podporuje.  
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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dospělých, kteří mají 

zkušenost dětství prožitého v rodině s rodičem závislým na alkoholu. Hlavní 

otázkou této práce je, co se v procesu terapie děje se životní zkušeností a 

sebepojetím dospělého dítěte osoby závislé na alkoholu. V teoretické části se 

s využitím odborné literatury zabývám tématy rodina, závislost a 

spoluzávislost, terapie závislostí a psychoterapie, a vysvětluji principy a 

přínosy systémového pohledu na rodinu a rodinné terapie, která bere v úvahu 

i dynamiku vztahů v rámci celé rodiny. Empirická část obsahuje rozbor čtyř 

kazuistik, pocházejících z mojí terapeutické praxe. Kazuistiky přibližují, jak se 

klienti vyrovnávají se svojí životní zkušeností a se svým sebepojetím. V závěru 

ukazuji, jak může práce terapeuta zaměřeného na rodinný systém ovlivňovat 

klientovu zkušenost z minulosti a způsob prožívání sebe sama i okolního 

světa. V souladu s humanistickými psychoterapeuty dospívám k tomu, že ke 

změnám v klientově prožívání přispívá terapeutický vztah naplněný 

bezpodmínečným přijetím - láskou. 

 

Klíčová slova: rodina, závislost, spoluzávislost, psychoterapie, rodinná terapie, 

životní zkušenost, sebepojetí. 
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Abstract 

 

This bachelor’s thesis work deals with the issue of adults who have lived in 

their childhood with alcohol addicted parents. The main question of this work is 

what happens in psychotherapy with their life experience and their self-

concept. In the theoretical part, I am concerned with issues of family, 

dependence and co-dependence, therapy of alcohol dependence and 

psychotherapy and and I also outline principles and benefits of family systems 

approach and family therapy that considers a dynamics of relationships inside 

the whole family system. The empirical part includes an analysis of four case 

studies from my own psychotherapeutic practice. The case studies elucidate 

how clients cope with their life experience and self-concept. In the conclusion I 

show how therapist’s interventions focused on the family system may 

influence the client’s past experience and the way she experiences herself and 

surrounding world. In compliance with humanistic psychotherapists I conclude 

that it is the therapeutic relationship of unconditional acceptation, i.e. of love, 

what contributes to changes in the client’s experience. 

 

Keywords: family, dependence, co-dependence, psychotherapy, family 

therapy, life experience, self-concept. 
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