I.

Úvod
Terapeutický vztah je významným faktorem, který ovlivňuje průběh, úspěšnost i

charakter léčby psychických poruch a problémů. V současnosti je stále větší pozornost
věnována tzv. obecným faktorům psychoterapeutické léčby, faktorům, které jsou pro
všechny psychoterapeutické způsoby a metody společné. Terapeutický vztah mezi tyto
faktory neodmyslitelně patří.
V posledních dvaceti letech byla výzkumu terapeutického vztahu věnována velká
pozornost

zejména

v anglosaských

zemích.

Od

potvrzení

pozitivního

vlivu

psychoterapeutického vztahu na průběh i výsledky léčby se výzkum v posledním
desetiletí orientoval spíše na odhalování souvislostí terapeutického vztahu s jinými
terapeutickými faktory a jinými proměnnými v psychoterapii. Tento obecný faktor byl
srovnáván u různých psychoterapeutických směrů, metod a určitých způsobů léčby.
Některé výzkumy ukázaly (Carrollová et al., 1997, Connors et al., 1997), že podoba
terapeutického vztahu se významně liší u ambulantní a ústavní léčby. Také četné literárně
zpracované osobní výpovědi (Minarčík, 1997, Greenbergová, 1998, Yalom & Elkinová,
2005 a další) nás přesvědčují o tom, že značné odlišnosti panují nejen případ od případu,
ale i v pohledu jednotlivých aktérů psychoterapeutického procesu.
Lidé s psychiatrickou diagnózou hraniční poruchy osobnosti (borderline personality
disorder, dále též BPD) patří v hodnocení psychoterapeutické odborné veřejnosti
k nejvíce obtížným pacientům. Jejich psychoterapeutická léčba vyžaduje dlouhodobou
systematickou individuální, případně skupinovou práci a jen málo těchto pacientů je
schopno tuto cestu podstoupit. Když už pacienti s touto diagnózou najdou dostatek vůle a
odvahy psychoterapeutickou léčbu vyhledat, mnozí psychoterapeuti tuto „diagnózu“ a
priori odmítají, mnozí další v průběhu terapie různými způsoby nezvládají náročnost
problematiky této skupiny pacientů.
Kliničtí pracovníci přitom za posledních dvacet let mluví o nárůstu počtu pacientů
s touto diagnózou. Zda se jedná o skutečný nárůst či jen zvýšenou pozornost emočněnestabilním osobnostním typům je zajímavou, ale pro praxi ne až tak důležitou otázkou.
Důležitější dle mého názoru je to, že pacienti s touto problematikou existují a česká
psychiatrie a psychoterapie nemá zcela jasně formulované postupy, kterými by na tuto
„poptávku“ reagovala. Pacienti s hraniční poruchou bývají v psychiatrických zařízeních u
biologicky orientovaných psychiatrů podobně jako u jejich psychoterapeutických kolegů

1

v nemilosti, tentokrát z důvodu jejich poměrně vysoké farmakorezistence. Přestože
existují psychofarmaka (stabilizátory nálady, antidepresiva nebo některá antipsychotika),
která jsou pro tuto poruchu osobnosti indikována, většinou příznaky jen tlumí, ale na
problematickou osobnost a narušené mezilidské vztahy lékem nejsou.
Pokud se týká emočně-nestabilní poruchy osobnosti hraničního typu, tak panuje
v povědomí veřejnosti poměrně malá informovanost. Tomu odpovídá i nabídka
psychoterapeutické komunitní či ústavní léčby. V neziskovém sektoru existuje v České
republice v podstatě jen jedna komunita, která se na systematickou a dlouhodobou léčbu
poruch osobnosti specializuje. Ve zdravotnictví jsou lidé s touto diagnózou
hospitalizováni

převážně

na

psychoterapeutických

odděleních

nemocnic

a

psychiatrických léčeben společně s lidmi trpícími neurotickými nebo psychotickými
poruchami. Přitom narozdíl od obou skupin v léčbě potřebují pacienti s hraniční
poruchou zcela odlišný přístup.
Všechny tyto faktory, které jsem zde popsal, jsou překážkami pacientům s touto
poruchou, která jen podtrhává samotnou problematičnost jejich života.
V této souvislosti mě napadla otázka, jak je to vlastně se vztahem mezi terapeuty a
pacienty v takovéto léčbě. Jakou podobu v ní má psychoterapeutický vztah jako důležitý
obecný terapeutický faktor a jak ho ovlivňují specifika problematiky kolem
diagnostického konceptu hraniční poruchy osobnosti. Výzkumné téma jsem si zvolil
především s ohledem na povědomí u odborné veřejnosti o velké obtížnosti individuální
práce s pacienty s touto problematikou. Proto jsem se zaměřil na psychoterapeutický
vztah z pohledu psychoterapeutů – odborníků.
Protože charakter tématu se může nejen značně lišit u jednotlivých pacientů a je
značně ovlivněno individuálními charakteristikami obou aktérů terapie (psychoterapeutů
a pacientů), rozhodl jsem se svůj výzkum zaměřit kvalitativně a analyzovat výpovědi
šesti vybraných psychoterapeutů, kteří s pacienty s touto diagnózou v rámci individuální
terapie pracují.

Z takto analyzovaných výpovědí terapeutů jsem si kladl za cíl dospět

k určitým tématickým okruhům, případně hypotézám, týkajícím se obecného charakteru
psychoterapeutického vztahu v individuální psychoterapii a vytvořit tak půdu pro možné
další zkoumání v této oblasti.
Teoretickou část práce věnuji zejména přehledu přístupů a výzkumů k tématu
psychoterapeutického vztahu v obecném smyslu i specificky u hraničních poruch
osobnosti. Věnuji se rovněž nejznámějším přístupům k diagnóze hraniční poruchy
osobnosti, jejich vzájemným odlišnostem a z nich vyplývajícím psychoterapeutickým
2

přístupům. Zdůrazňuji nejnovější speciální psychoterapeutické přístupy k léčbě
hraničních poruch osobnosti, které jsou v současnosti všechny ve znamení integrace,
nejsou tedy přístupy ryze konkurenční. Tento teoretický přehled zde uvádím nikoli jako
východisko k výzkumu, ale jako vstupní orientační příspěvek do této problematiky a jako
prostředek pro zpětné srovnání s výzkumnými zjištěními.
Ve své práci využívám také některých textů z vlastní diplomové práce, kterou jsem
věnoval podobnému tématu – psychoterapeutickému vztahu u pacientů v protialkoholní
léčbě (Unger, 2006). Zvolil jsem zde rovněž stejnou výzkumnou metodu s drobnými
modifikacemi jako v mé předchozí práci.
Rád bych svou prací přispěl ke zvýšení odborných znalostí v oblasti tohoto tématu a
možným výstupům ve prospěch zlepšení terapeutické práce s pacienty trpícími hraniční
poruchou osobnosti. Téma jsem si zvolil nejen proto, že mu není věnována zejména
v tomto kontextu a v této metodologii příliš velká pozornost, ale také pro svou vlastní
lepší orientaci v terapeutické práci s touto skupinou pacientů, se kterou se ve své praxi
často setkávám.
V práci používám označení „pacient“ oproti označení „klient“, které je hojně
užívané v psychoterapeutické literatuře. Činím tak z důvodu omezenosti tématu na
klinickou praxi, jelikož se zajímám o vztah k lidem s určitou psychiatrickou diagnózou.
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II. Teoretická část
1. Psychoterapeutický vztah
1.1. Charakter psychoterapeutického vztahu
Psychoterapeutický

vztah

patří

mezi

nejvýznamnější

tzv.

obecné

psychoterapeutické faktory (Hanušová, 2004), to jsou faktory, které se vyskytují napříč
psychoterapeutickými směry a metodami. Podrobný přehled psychoterapeutického vztahu
podává Vavrda (2004). Psychoterapeutický vztah je podle Vavrdy definován jako druh
meziosobního vztahu, vztahu mezi lidmi v situaci psychoterapie. Každý meziosobní
vztah je tvořen:
1. psychickými obsahy (postoje, představy, očekávání, zkušenosti, potřeby),
2. dynamikou vztahu (vzájemné působení a vývoj psychických obsahů vůči druhé
osobě). Vztah má tedy dynamickou povahu a vztah, který je strnulý, bez vývoje,
se stává neuspokojivým.
Meziosobní vztah se realizuje prostřednictvím vnějšího chování. „V případě
přirozeně se vyvíjejícího vztahu odpovídá chování – tedy vnější, formální charakter
vztahu – jeho skutečnému osobnímu významu“ (Vavrda, 2004, s. 93). Lidský vztah
vzniká v kontextu řetězce interakcí. Tyto interakce se vzájemně ovlivňují, což znamená,
že vztah je vždy výtvorem obou jeho subjektů.
Důležitým nástrojem vztahu v psychoterapii, který dále popisuje Vavrda, je vztah
jako informace o světě pacientových vztahů. Existují lidé, kteří mají určitý
charakteristický a mnohdy velmi rigidní způsob, jakým se vztahují k druhým. „To, jakým
způsobem se člověk vztahuje ke svému terapeutovi, případně jaké vztahy vytváří ve
skupině, je určitým odrazem jeho všedního života. Vztahy v terapii jsou tedy určitým
modelem pacientova světa vztahů. Porozumění těmto vztahům se pak stává mimořádně
cenným příspěvkem pochopení jeho obtíží“ (Vavrda, 2004, s. 98).
Další skupinu faktorů, které ovlivňují interakce vytvářející psychoterapeutický
vztah, můžeme nalézt na straně terapeuta. V této oblasti je důležitým pojmem empatie.
Vavrda ji definuje jako „vnitřní zážitek sdílení a porozumění duševnímu stavu druhého“
(2004, s. 99). V terapeutické situaci tento pojem bývá spojován se záměrnou, dočasnou a
zkusmou identifikací terapeuta s pacientem, která terapeutovi dodává emoční vědomost o
prožitkovém světě pacienta. Tato identifikace může mít dvě podoby:
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•

konkordantní – identifikace s vlastními pacientovými psychickými obrazy

•

komplementární – identifikace s pacientovými psychickými obrazy druhých
Jak dále uvádí Vavrda, psychoterapeutický vztah lze popsat následujícími

dimenzemi. Ty podstatně určují jeho charakter. Patří mezi ně:
1. vzdálenost ve vztahu – optimální vzdálenost vyžaduje pevně ustálený pocit
oddělenosti, pokud si není jedinec dostatečně jistý svou odděleností, může příliš
blízká vzdálenost nebo splývání být pro něj ohrožující, naopak pokud je
vzdálenost mezi subjekty vztahu příliš velká, vzájemný a prospěšný vztah není
možné navázat,
2. bezpečí ve vztahu – je ovlivněn pocitem základní důvěry (Erikson), tím, jak byl
pevně ustaven pocit oddělenosti (Mahlerová) a dalšími životními zkušenostmi,
vyžaduje oporu v chování z druhé strany; ze strany terapeuta je nutné dodržovat
formální rámec terapie (sem patří i udržování „jako“charakteru terapie ze strany
terapeuta, kdy pacient nemusí mít obavu z dopadů myšlení a chování na svůj
život, může si vše jen vyzkoušet), diskrétnost, zájem o pacienta a jeho přijetí,
3. konzistentnost ve vztahu – terapeut zachovává v průběhu terapie stabilní podobu
vztahu.

1.2. Historický vývoj pojetí psychoterapeutického vztahu
Jak poznamenávají ve své přehledové studii Horvath a Luborsky (1993), kořeny
konceptu terapeutického vztahu nalézáme u zakladatele psychoanalýzy Sigmunda
Freuda. Je velmi zajímavé, že již u Freuda dochází během časového vývoje jeho díla u
tohoto konceptu k posunu, který naznačuje pozdější vývoj vztahu v psychoterapeutických
teoriích. Freudovo pojetí vztahu se vyvíjí od jeho chápání vztahu jako „vážného zájmu“
nebo „soucitného porozumění“, který umožňuje, aby zdravá část pacientova self navázala
pozitivní vztah s terapeutem. Později Freud dochází ke svému klasickému pojetí vztahu
mezi terapeutem a pacientem, tj. vztahu založeném na přenosu a práce s ním. Podporující
vztah ze strany terapeuta umožní pacientovi, aby si nevědomě spojil osobu terapeuta
s obrazy významných lidí ze svého života (většinou rodičů).
Takto vzniklý přenosový vztah představuje v terapii určitou formu zauzlení, kde
psychoanalytik využívá interpretací k poznání charakteru přenosu. Terapeutický vztah se
tímto stává vlastně prostředkem analytické práce, prostředkem k poznání vztahového
základu pacientových nevědomých procesů.
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Do přenosové části vztahu je nutné zahrnout rovněž pojem protipřenosu, který
v psychodynamických teoriích označuje vliv terapeutových raných zkušeností na
formování vztahu s pacientem. Horvath a Luborsky poznamenávají, že není jednoznačné,
zda je protipřenos pouze konstantní charakteristikou terapeuta, nebo zda jedná o
„interakční fenomén“, tedy zda se vztahuje ke specifickému chování na straně pacienta.
Dnes je ovšem přenos a jeho analýza jen dílčím (a v mnoha psychoterapeutických
směrech dokonce zcela opomíjeným) prvkem terapeutického vztahu. Piper et al. (cit. dle
Carrollová, 1997) na základě svého výzkumu dospěli ke zjištění, že vysoká míra analýzy
přenosu je u některých pacientů spojena s horším terapeutickým vztahem.
Jak dále uvádějí Horvath a Luborsky (1993), v pozdním Freudově díle je patrná
změna spočívající v zahrnutí nové, rovněž pomáhající dimenze vztahu, která je zakotvena
v reálném (tedy nepřenosovém) vztahu mezi pacientem a terapeutem. Zde se kromě
základního pojetí založeném na analýze přenosu vztah rozšiřuje i o vědomou
komponentu, která umožňuje pacientově zdravé části self uskutečnit dohodu o léčbě.
K takto pojatému vztahu, tj. vztahu pouze mezi osobou pacienta a osobou terapeuta,
který přímo nevyplývá ze vztahů jiných, dospěl v polovině šedesátých let Greenson, který
tento druh vztahu označil pojmem „pracovní vztah“ (working alliance). Jeho model
zahrnuje tři komponenty terapeutického vztahu:
1. přenos
2. pracovní vztah
3. „skutečný vztah“ (real relationship)
Třetí pojetí terapeutického vztahu rozvíjeli autoři Gitleson, Horwitz a zejména
Bowlby. Vycházeli z toho, že v terapeutickém vztahu může pacient získat k terapeutovi
takovou vazbu, se kterou se ve svých zkušenostech se vztahy v raném dětství nesetkal, a
je mu tím umožněno vědomě rozlišit rozdíl mezi narušeným a „skutečným vztahem“ (cit.
dle Horvath a Luborsky, 1993).
Jedním z typů mezilidské interakce podle transakční analýzy založené americkým
psychiatrem Ericem Bernem (1992) je „hraní her“. Jedná se o určité specifické série
interakcí, které vedou vždy ke stejnému zakončení a jsou individuálně programované za
účelem dosažení psychologického zisku. Právě těmito zisky jsou tyto interakce
udržovány a posilovány, přestože brání plnohodnotnému rozvoji mezilidských vztahů.
Složitější struktury interakcí, které lidé získávají ve své rodině a jsou tak nosnými
v průběhu celého života, Berne (1997) označuje jako „scénáře“. Tyto jevy mohou
nezávisle na vědomí aktéru snadno vstoupit do terapeutického vztahu a blokovat jeho
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smysluplný rozvoj. Transakční analýza se těmito strukturami interakcí zabývá a tím je
pomáhá překonat.
V průběhu druhé poloviny 20. století se vedle psychoanalytických směrů, které více
či méně zdůrazňovaly přenosové mechanismy fungující v rámci vztahu mezi pacientem a
terapeutem,

vyvíjely

i

směry

další,

které

zdůrazňovaly

další

dvě

dimenze

psychoterapeutického vztahu, které jsme zde uvedli. Směry, které chápou terapeutický
vztah především na bázi „skutečného vztahu“, tj. vztahu založeném na setkání dvou
bytostí, jsou označovány jako humanistické.
Filozofickým východiskem humanistického pojetí psychoterapeutického vztahu je
filozofie dialogu Martina Bubera (1969), který rozlišuje dva základní lidské postoje: JáTy a Já-Ono. Vztah Já-Ono je vztah světa zkušenosti, vztah subjektu k objektu. Objekt
není ve vztahu se subjektem, je jen prostředkem jeho zkušenosti, která je plně záležitostí
subjektu. Takový postoj známe z psychoterapie, když psychoterapeut „zakouší“ pacienta
jako člověka s určitými problémy nebo určitou poruchou, hodnotí ho, diagnostikuje.
Mrkvička (2002, s. 26) popisuje existenciálně-dialogický pojem setkání takto:
„V setkání se mění neosobní vztah já-on v oslovující já-ty. Jestliže však při neosobním
vztahu má primát „já“ ve smyslu „já rozhoduji“, „já disponuji“, pak ve vztahu osobním se
závislost převrací. „Ty“ se stává

těžištěm vztahu: k tobě se obracím se svým

očekáváním, se svou nadějí, na tvé odpovědi a na tvém rozhodnutí záleží. Setkání je
odpovědí na nevyslovenou prosbu člověka v nouzi. Osvobozující zkušenost setkání
můžeme vyjádřit slovy ,jsem v nouzi a ty mi jdeš na pomoc‘, ,čekal jsem tě a ty jsi
přišel‘.“ Setkání je reálné setkání dvou lidských bytostí a je vždy vázáno na určitou
životní situaci. Má podobu „zneklidňující nesamozřejmosti“, protože jsme konfrontováni
z pohledem druhého, s jinou životní perspektivou a naše je tudíž částečně relativizována.
Setkání zároveň znamená podíl odpovědnosti obou dialogických subjektů na svém
vztahu.
Carl R. Rogers vychází z humanistického přesvědčení, že základní lidskou tendencí
není přizpůsobit se (psychoanalýza), ale „rozvíjet se, tendence k sebeuskutečnění“.
Terapeut k tomu přispívá, že se vzdá role experta na mezilidské vztahy, autoritářského
postoje a poučování. Jeho postoj musí vycházet z úcty k pacientově osobnosti a tím
směřovat k ustavení opravdového lidského – mohli bychom říci partnerského – vztahu“
(Mrkvička, 2002, s. 27). Opravdovost, bezpodmínečné přijetí pacienta a schopnost
porozumění (empatie), to jsou základní a nutné předpoklady charakterizující terapeutovu
úlohu v terapeutickém svazku podle Rogerse.
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Bordin (cit. dle Chatoorová a Krupnicková, 2001) formuloval tři komponenty, které
přispívají k dobrému terapeutickému vztahu. Terapeut a pacient ke svému dobrému
vztahu zejména potřebují:
1. dohodnout se na úkolech jednotlivých sezení,
2. schválit a zhodnotit cíle terapie
3. a vytvořit osobní pouto.
Luborsky (Horvath & Luborsky, 1993) ve své přehledové studii zmiňuje své pojetí
psychoterapeutického vztahu, který chápe jako více dynamickou než statickou entitu.
Rozlišuje dva typy terapeutického vztahu:
1. přijetí, pacient vyžaduje, aby terapeut byl podporující a pomáhající, více
rozšířený v úvodní fázi terapie
2. spojenectví, terapeut a pacient jsou spojenci proti pacientovu problému,
odpovědnost za práci na léčebných cílech je rozdělená, více typický pro pozdější fázi
terapie.
V úvodní fázi terapie je pacientova první reakce determinována úsudkem
zahrnujícím vnímanou péči, citlivost, sympatii a pomoc na straně terapeuta. „Tento
úsudek může být ovlivněn vnímanou vřelostí a péčí (empatií), externími faktory
(přitažlivost), kontextuálními informacemi (expertnost) a pacientovými minulými
zkušenostmi z podobných vztahů. Vliv těchto faktorů je v pozdějších fázích umocněn
nebo potlačen více kognitivními

komponenty

terapeutického vztahu (na základě

hodnocení nebo spolupráce).“ (Horvath & Luborsky, 1993, s. 564)
Závěrem k historickému přehledu bych chtěl podotknout, že tři výše popsané
Greensonovy komponenty terapeutického vztahu (přenos, pracovní vztah a skutečný
vztah) odpovídají akcentaci tří základních terapeutických směrů, které se konstituovaly
do konce moderní doby – psychoanalýza zdůrazňuje přenos, behaviorální terapie
pracovní vztah a humanistické směry kladou důraz na setkání, na skutečný vztah dvou
lidských bytostí.

1.3. Výzkum psychoterapeutického vztahu
Chatoorová a Krupnicková (2001) rozdělují metody výzkumu psychoterapeutického
vztahu podle perspektivy na ty, které jsou hodnocené a) ze strany pacienta, b) ze strany
terapeuta a c) ze strany nezávislých pozorovatelů, kteří analyzují audio- nebo
videonahrávky, případně zápisy z terapeutických sezení. Ve výzkumu terapeutického
vztahu do sedmdesátých let dominuje hodnocení vztahu tzv. nezávislými pozorovateli.
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Pojetí terapeutického vztahu podle Carla Rogerse bylo v posledních čtyřech
desetiletích podrobeno mnohému zkoumání. Zpočátku byla jednoznačně potvrzena
hypotéza, že terapeuti s rogersovskými charakteristikami byli jednoznačně úspěšnější než
ostatní. Další výzkumy ukázaly, že vztah mezi výstupem terapie a požadovanými
charakteristikami podle Rogerse není jednoznačný mezi odlišnými způsoby terapie.
Důležitější než samotná charakteristika empatie se ukázalo být pacientovo vnímání
terapeuta jako empatického člověka (výzkumy Mitchell, Mozart & Krauft; Orlinsky &
Howard; cit. dle Horvath & Luborsky, 1993).
Chatoorová a Krupnicková (2001) uvádějí srovnání Greensonova pojetí
psychoterapeutického vztahu s pojetím Carla Rogerse. Zatímco Greenson se zaměřuje na
roli pacienta, Rogers se zaměřuje na roli terapeuta v úsilí o terapeutickou změnu. Studie
Rogerse z šedesátých let a Barretta-Lennarda z osmdesátých let podporují Rogersovo
tvrzení, že terapeuti, kteří vykazují vyšší stupeň empatie, kongruence a bezpodmínečného
přijetí pacienta, jsou v terapii úspěšnější, než ti, kteří těchto charakteristik mají méně.
Zajímavý výzkum, který se zabývá srovnáním psychoterapeutického vztahu u
různých terapeutických přístupů a souvislostí s výsledky léčby, provedli Raue et al.
(1997) na vzorku 57 pacientů s depresí a za účasti 5 terapeutů. Terapeutický vztah byl
posuzován pomocí inventáře WAI-O (pro nezávislé pozorovatele), který vychází
z Bordinova modelu vztahu v terapii (úkoly pro sezení, dohoda o cílech terapie a osobní
pouto). Všichni pacienti absolvovali 16 sezení v psychodynamické nebo kognitivněbehaviorální terapii. Pacienti, kteří se účastnili kognitivně-behaviorálně orientovaných
terapeutických sezení, zaznamenali vyšší skóre psychoterapeutického vztahu než ti, kteří
se účastnili psychodynamicko-interpersonální terapie. U výsledků léčby však nebyly
zaznamenány u obou terapií významné rozdíly. To podporuje hypotézu, že u
psychodynamicky orientované psychoterapie není horší úroveň vztahu než u terapie
kognitivně-behaviorální, ale že psychoterapeutický vztah má u různých směrů jinou
podobu. Tento výsledek rovněž koresponduje s Bordinovým modelem vztahu, který má
blíže k pojetí vztahu u KBT.
V průběhu osmdesátých let dochází v psychoterapeutickém výzkumu k obratu hned
v několika oblastech, které se týkají zkoumání psychoterapeutického vztahu:
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1.3.1. Obrat ke konstruktivismu
(k výzkumu vnímání terapie samotnými aktéry)
Bachelorová (1995) poznamenává, že události a konstrukty vnímané nezávislými
pozorovateli-výzkumníky se značně liší od toho, co pacienti spontánně produkují.
Odkazuje na své dřívější výzkumy, které dokázaly, že hodnocení z jiné perspektivy se jen
málo shoduje se skutečnou kvalitou terapeutického vztahu, který je zkoumán. Ke
zkoumání psychoterapeutického vztahu prosazuje analýzu z perspektivy aktérů a za
pomocí fenomenologické metody, která „identifikuje jen ty podstatné rysy vztahu
z konkrétní zkušenosti“.
Autoři, kteří vycházeli z teorie sociálního vlivu (LaCrosse, Strong), předpokládali,
že pokud pacient vnímá svého terapeuta jako experta, důvěryhodného a přitažlivého,
dokáže terapeut lépe působit a podporovat ve prospěch změny („sociální vliv“). Vztah
mezi takto pojatým sociálním vlivem a výsledkem terapie byl opakovaně potvrzen ve
výzkumech v 70. a 80. letech. Další výzkumy však tuto hypotézu na základě svých
zjištění relativizovaly (včetně již cit. Horvatha) s tím, že vliv zmíněných proměnných na
terapeutické záměry může být nižší a nekonzistentní v závislosti na různých
terapeutických přístupech (cit. dle Horvath a Luborsky, 1993).
V rámci kvantitativního zkoumání potvrdili Horvath a Symonds (1991)
v metaanalytické studii hypotézu o korelaci mezi pracovním vztahem (working alliance,
Greenson) a výsledkem léčby. Autoři zkoumali 24 studií. Nejvyšším prediktorem se
ukázalo být hodnocení provedené pacienty, méně silným pak hodnocení ze strany
terapeutů a nejslabším prediktorem výsledku léčby se ukázalo být hodnocení nezávislých
pozorovatelů. Autoři vysvětlují nejlepší odhad vlivu vztahu s terapeutem na výsledek
léčby ze strany pacientů tím, že pacienti posuzují svůj vztah s terapeutem nejen
v přítomnosti, ale rovněž v kontextu minulých vztahových zkušeností.
Meyer et al. (2002) zkoumali vztah mezi pozitivním očekáváním z léčby, zapojením
do terapeutického vztahu a výsledkem léčby – kognitivně-behaviorální terapie. Výzkum
151 pacientů s depresí (se dvěma kontrolními skupinami) ukázal jasnou korelaci

(r =

0.49) mezi pacientovým zapojením do terapeutického vztahu a výsledkem léčby. Ukázalo
se, že pacienti, kteří měli na počátku léčby více pozitivních očekávání, navázali silnější
vztah a výsledek jejich léčby byl vyšší. Výzkum nepotvrdil spolupůsobení dvou faktorů
(pozitivní očekávání a zapojení do vztahu) na výsledek léčby, ale vliv pozitivního
očekávání z léčby na její výsledek zprostředkovaně – přes aktivní zapojení do terapie.
Tento efekt se týkal jen očekávání z terapeutické léčby, nikoli obecných očekávání nebo
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očekávání terapeutů, která byla rovněž měřena a srovnávána. Tato očekávání měla rovněž
vliv na výsledek terapie, ovšem nepůsobila skrze pacientovo aktivní zapojení do terapie,
tak jako pacientovo očekávání od léčby.

1.3.2. Posun od zkoumání faktorů na straně terapeuta směrem ke
zkoumání interakcí mezi terapeutem a pacientem
Výzkumy v osmdesátých letech ukázaly, že „pacientovo hodnocení terapie je z části
založeno na jeho očekávání z terapie a ve specifické interakci s terapeutem, než pouze na
faktorech na straně terapeuta“ (Horvath & Luborsky, 1993, s. 563). Tato zjištění přivedla
výzkumníky k většímu zkoumání interakcí terapeut-pacient a tím i terapeutického vztahu,
než charakteristik samotných aktérů terapie.
Horvath (1993) rozděluje osobní charakteristiky pacientů v terapii, které mají vliv
na psychoterapeutický vztah, do tří skupin:
1. interpersonální schopnosti – zahrnuje schopnost navazovat kvalitní vztahy,
rodinné vztahy
2. interpersonální dynamika – motivace, psychický stav, objektové vztahy a
postoje
3. diagnostické rysy – charakteristiky na počátku terapie a prognostické indicie
Přestože se jedná o dělení osobnostních charakteristik pacientů, mají první dvě
skupiny interakční povahu, jedná se vlastně o interakce, které působily na jedince
v minulosti a zanechaly na jeho osobnosti určité stopy.
Podle výzkumů, které Horvath (1993) uvádí, mezi pacienty, kteří nejsou schopni
navázat silný terapeutický vztah, patří lidé, kteří obtížně udržují sociální vztahy nebo
mají špatné rodinné vztahy, jsou defenzivní, mají nízkou míru očekávání úspěchu, špatné
objektové vztahy nebo nedokážou psychologicky myslet.
Piper et al. (cit. dle Carrollová, 1997) dospěli k výzkumnému zjištění, které
potvrzuje souvislost mezi ranou zkušeností objektových vztahů (QOR) a schopností
rozvinout pozitivní vztah s terapeutem. Terapeutický vztah je ovšem ranými zkušenostmi
objektových vztahů jen ovlivněn, nikoli předurčen. Terapeutický vztah se také ukázal být
silnějším prediktorem úspěšné terapie než rané objektní vztahy.
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1.3.3. Zaměření pozornosti na tzv. nespecifické faktory v terapii
Jak dále uvádí Horvath a Luborsky (1993), v 80. letech je možné sledovat zájem o
zkoumání těch terapeutických proměnných, které jsou společné všem terapeutickým
přístupům a významně se podílí na účinnosti terapie.
Chatoorová a Krupnicková (2001) srovnávali tzv. nespecifické (obecné)
psychoterapeutické faktory, mezi které řadili terapeutický vztah, kompetenci terapeuta a
dodržování určitého způsobu léčby s použitím specifické terapeutické metody. Výzkum
se týkal terapie rodin s dětmi trpícími anorexií, kde terapeutický vztah posuzovali experti
za pomocí škály Vanderbilt Therapeutic Alliance Scale. Bylo zjištěno, že obecné faktory
včetně psychoterapeutického vztahu mají statisticky významný vliv na výsledek terapie a
více jej ovlivňují než specifická léčebná metoda.
Rounsaville et al. (1987) rovněž zkoumali vztah mezi obecnými a specifickými
dimenzemi psychoterapeutického procesu a také jejich vliv na výsledek terapie. Bylo
zkoumáno 35 pacientů s depresí léčených 11 terapeuty metodou krátkodobé
interpersonální terapie. K měření obecných dimenzí bylo využito Vanderbiltovy škály
psychoterapeutického procesu (VPPS), k měření výsledku terapie Hamiltonovy škály
deprese. Nejen že výsledky ukázaly vysoké korelace mezi obecnými dimenzemi
(terapeutovou explorativitou a vřelostí) a specifickou kompetencí terapeuta, ale bylo
tomu tak i u výsledku léčby. Výsledky u sebeposuzovací škály deprese statisticky vysoko
korelovaly s explorativitou terapeuta (r = 0.50) a vřelostí terapeuta (r = 0.60). Obecné
dimenze psychoterapeutického procesu na straně terapeuta více predikovaly úspěšnost
terapie než faktory na straně pacienta.

1.3.4. Rozvoj kvalitativního výzkumu
Rozvoj kvalitativního výzkumu v posledních dvaceti letech se projevil i v oblasti
terapeutického vztahu.
Mezi nejznámější kvalitativní výzkumy v oblasti psychoterapeutického vztahu patří
výzkum Alexandry Bachelorové (1995), která analyzovala psychoterapeutický vztah 34
pacientů ve všech třech fázích terapie a za použití fenomenologické analýzy dospěla
k rozlišení třech typů terapeutického vztahu:
1. pečující vztah – pacient hledá empatické porozumění, prostředí důvěry,
přátelskosti, podmínky pro otevření se a vyjádření emocí, katarzi, vyžaduje od terapeuta
zpětnou vazbu, tento typ se vyskytuje častěji v závěrečné fázi terapie
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2. vztah založený na získání vhledu – pacient hledá pochopení příčin a dynamiky
svých problémů, vyžaduje identifikaci, analýzu, zkoumání a osvětlení svých myšlenek,
pocitů a činů, usiluje o to být si vědom svých charakteristik, úsilí o tento typ vztahu je
nejčastější před nástupem pacienta do terapie
3. vztah založený na spolupráci – pacient se aktivně zapojuje do terapie, vnímá
sebe i terapeuta jako stejně aktivní aktéry psychoterapeutického procesu, „spolupřijímá“
odpovědnost za terapii, spoluřídí terapii, uvědomuje si, že změna závisí i na něm,
terapeut umožňuje diskusi o kritice své osoby, vyskytuje se hodnocení, konfrontace, tento
typ vztahu se nejčastěji vyskytuje v úvodní fázi terapie
K tomuto zjištění mě napadá poznámka, že v prvním typu vztahu je pacientem
požadovaná aktivita plně na straně terapeuta, ve druhém typu se jí pacient ujímá sám a ve
třetím typu jsou vyrovnané na obou stranách aktérů terapie.

1.3.5. Obhajoba relevance konceptu psychoterapeutického vztahu
V oblasti vědeckého zkoumání psychoterapeutického vztahu se často objevily
námitky, že terapeutický vztah je jen jakýmsi artefaktem úspěšné terapie, aniž by na ni
měl větší vliv. Horvath a Luborsky (1993) tento názor vyvracejí. Argumentují
realizovanými výzkumy, které ukazují, že:
a) terapeutický vztah, který nejvíce působí ve prospěch stanovených cílů, nemá
podobu lineárního vývoje, ale prochází krizemi a turbulencemi, které jsou následně
urovnány a využity k růstu vztahu (Safran, Rocker et al.),
b) souvislost vztahu a účinností terapie neroste rovnoměrně s časem: vyšší
hodnocení terapeutického vztahu v úvodní a pozdní fázi terapie více predikuje její dobrý
výsledek než úroveň vztahu uprostřed terapie (Kokotovic & Tracey, Plotnicovová,
Horvath & Symonds),
c) terapeutický vztah predikuje 36-57% účinku terapie (Gaston et al.).
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2. Hraniční porucha osobnosti
Pojem poruchy osobnosti
Podle Praška (2003) jsou poruchy osobnosti „variantou charakterových a
temperamentových rysů, které se významně odchylují od rysů patrných u většiny lidí.
K těmto rysům patří hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce chování projevující se
jako stereotypní reakce na široký rozsah osobních a sociálních situací. Specifické projevy
poruchy osobnosti tedy nejsou omezeny jen na určitý „spouštěcí podnět“, ale projevují se
v širším okruhu osobních a sociálních situací.“ (Praško, 2003, s.15)
Jak uvádí Smolík (2001), specifická porucha osobnosti je v 10. revizi MKN určena
následujícími diagnostickými kritérii:
 Trvalá vnitřní struktura a projevy chování jednotlivce jsou jako celek zřetelně
odchylné od očekávaného průměru chování v dané společnosti, což se projevuje
ve více než jedné z následujících oblastí – poznávání, emotivita, ovládání svých
impulzů a uspokojování potřeb, způsob chování k ostatním a zvládání
interpersonálních situací.
 Odchylka se projevuje jako maladaptivní chování v rámci širšího okruhu osobních
a sociálních situací.
 Způsob chování je příčinou osobních obtíží nebo má nepříznivý dopad na sociální
prostředí.
 Odchylka je stálá nebo dlouhotrvající a začala ve věku pozdního dětství nebo
adolescence.
 Odchylku nelze vysvětlit jakoukoli jinou duševní poruchou nebo organickým
poškozením mozku.
Mimo tzv. specifické poruchy osobnosti mezi poruchy osobnosti MKN-10 řadí také
návykové poruchy, poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference a rovněž
předstíranou (faktitivní) poruchu.
Greenbergová (1998) podává dynamický pohled na definici poruchy osobnosti. Její
interpretace poruchy je ovšem užší a založena na vývojově-psychologických a
psychoanalytických teoriích. Poruchu osobnosti chápe jako inhibici přirozeného růstu
v časném věku mezi symbiotickou fází a utvořením self. V tomto smyslu mezi poruchy
osobnosti řadí z popisně stanovených specifických poruch v diagnostických manuálech
poruchu schizoidní, narcistickou a hraniční. Tyto tři poruchy mají následující společné
rysy, které je odlišují od jiných poruch:
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•

Postrádají realistický, integrovaný obraz sebe

•

Postrádají objektní stálost (schopnost udržení si pozitivní citové vazby
k druhému)

•

Schopnost vidět druhé realisticky je výrazně limitována dřívějšími nenaplněnými
potřebami ve vztahu dítě-rodič.

•

Trvale hledají osobu, která by pro ně udělala to, co neudělali rodiče (zaměření na
naplnění raných, „pre-odipálních“ potřeb)

•

Mají falešnou, egosyntonní fasádu, která vznikla z dlouhodobého potlačování
uvědomování a vyjadřování svých skutečných pocitů a potřeb.
Frances a Widiger shrnují problémy klasifikace poruch osobnosti do následujících

bodů (cit. dle Balon et al., 2002):
-

Nejasné vymezení mezi poruchou osobnosti a normalitou

-

Nejasné vymezení mezi patologickým stavem a poruchou osobnosti

-

Nejasné vymezení situačních poruch a poruch osobnosti

-

Nejasné hranice mezi jednotlivými poruchami osobnosti

-

Které poruchy patří nutně mezi poruchy osobnosti a kolik jich vůbec je?

-

Různé úrovně definice poruch osobnosti

-

Problém s generalizací kritérií – předsudky, kulturní vlivy

-

Egosyntonicita, která stěžuje diagnostiku

-

Obtížně aplikovatelná kritéria validity diagnózy u poruch osobnosti
Nejasnou hranici mezi poruchou osobnosti a normálními osobnostními rysy řeší

DSM-IV, když uvádí osobnostní rysy, které nedosahují prahu poruchy. Tyto rysy jsou
diagnostikovány jako poruchy osobnosti „jen pokud jsou rigidní, maladaptivní,
přetrvávající a zapříčiňující závažnou funkční poruchu či vnitřní pocit tísně, nepohody a
potíží“ (Balon et al., 2002, s. 529).
Smékal (2002) zdůrazňuje, že normalitu (a tedy i ochylku od ní) nelze chápat
izolovaně, ale vždy s ohledem na paradigma vědy, které je oborem našeho uvažování.
Z toho vyplývá, že je nutné mít na paměti, že porucha osobnosti je jen kulturním
fenoménem a jakýmsi pomocným konstruktem, který by měl zjednodušit naše poznávání,
ale rozhodně není absolutní daností, kterou si můžeme být vždy a za všech podmínek
jisti.
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Historie konceptu hraniční poruchy osobnosti
Zajímavý historický exkurz konceptu hraniční poruchy osobnosti podává ve své
diplomové práci Hlavsa (2007). Fakticky do počátku 20. století badatelé v oblasti
duševních poruch ztotožňovali emočně-nestabilní projevy lidí trpících z dnešního
pohledu hraniční poruchou osobnosti se střídáním nálad – maniodepresivitou (Kraepelin)
nebo „folie maniaco-melancholie“ (Bonet). Do počátku 20. století byly tedy fenomény
dnes popisované jako hraniční (impulzivita, střídání odporu a sympatií, sebepoškozování
apod.) součástí pojmů maniodepresivity či cyklotýmie.
Až ve 30. letech 20. století došlo k pojmenování nové kategorie duševních poruch,
které stojí mezi neurózami a psychózami. Jak uvádí Greenbergová (1998), „řada
pozorných terapeutů si všimla skupiny pacientů, kteří nejprve imponovali neuroticky, ale
„nebyli

často

léčitelní

stávajícími

metodami“

(tehdy

dominující

klasickou

psychoanalýzou). „Pokud bychom zvažovali kontinuum neuróza – psychóza, patřili by
někam doprostřed. Narozdíl od psychotiků jsou více či méně orientovaní v realitě a
obecně jsou schopni se přiměřeně chovat ve společnosti. Nicméně do velké míry
emocionálně strádají, mají dlouhodobé, životní potíže s identitou, vztahy, sebeúctou,
depresí.“ (Greenberg, 1998, s. 1)

Původně byly tyto hraniční stavy označovány jako

„latentní“ nebo „pseudoneurotická schizofrenie“, protože, jak píše dále autorka, „někteří
z těchto pacientů byli přechodně psychotičtí v situaci zátěže, někteří terapeuti je
považovali za prepsychotické, případně trpící velmi jemnou formou schizofrenie“
(tamtéž, s. 2).
Autorka do „hraničních stavů“ v širším slova smyslu zahrnuje všechny poruchy
osobnosti, zejména schizoidní, hraniční a narcistickou. Ty jsou podle psychoanalytických
teorií označovány jako pre-oidipální neboli rané, což znamená, že podle těchto teorií
vznikly před vznikem ego-identity a superega (Kernberg, In Fonagy a Targetová, 2005)
nebo před dovršením vývoje self ke stálosti objektu (Mahlerová, tamtéž).
Kernberg v této souvislosti rozlišuje vedle hraniční (v širším smyslu) a neurotické
patologie navíc ještě „mezilehlou skupinu“ charakterové psychopatologie, kde obranný
mechanismus vytěsnění koexistuje s hraničním rozštěpením. Dochází k tomu, že se
střídají okamžiky, kdy se „aktivuje pacientova reprezentace self, zatímco objektní
reprezentace se externalizuje na jinou postavu, s dalšími okamžiky, kdy se jedinec
ztotožňuje s objektní reprezentací a přitom externalizuje reprezentaci self na druhého“
(Fonagy a Targetová, 2005, s.196). Jinými slovy, neurotická problematika v rozporu mezi
egem a superegem se střídá s hraniční problematikou, která se projevuje v nedostatečné
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integraci

objektních

reprezentací

a

reprezentací

self

do

koherentního

ega.

Psychoanalytickým teoriím se ovšem podrobněji věnuji níže.

Psychiatrická diagnostika
Současná lékařská diagnostická klasifikace duševních poruch a poruch chování je
postavena na fenomenologickém principu. Tento přístup nemá nic společného
s fenomenologií jako filozofickým směrem, který představují E. Husserl, M. Heidegger
nebo J. Patočka, a celou humanistickou myšlenkovou tradicí 20. století, ze které
vycházejí i existenciální psychoterapeutické směry nebo gestalt-terapie. Současná
psychiatrická diagnostika je postavena na popisu vnějších znaků duševní poruchy (je
fenetická) a je přísně ohraničena pozorovatelnými skutečnostmi (empirická). Tím se liší
od předchozích dynamických systémů, které zohledňovaly i možné příčiny poruch – viz.
třeba starší dělení na reaktivní a endogenní deprese (Smolík, 2001).
V Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10), je hraniční porucha osobnosti
subtypem specifické emočně-nestabilní poruchy osobnosti a je zahrnuta v této třídě
společně s emočně-nestabilní poruchou osobnosti impulzivního typu. Podmínkou pro
splnění kritérií pro hraniční typ emočně-nestabilní poruchy osobnosti je podle MKN-10
nejen nutné splnění kritérií pro poruchu osobnosti obecně, ale rovněž i splnění kritérií pro
impulzivní typ emočně-nestabilní poruchy osobnosti. To znamená, že člověk s hraniční
poruchou osobnosti trpí vedle příznaků hraničního typu i příznaky, které samy o sobě
naplňují kritéria pro impulzivní poruchu osobnosti. V MKN-10 jsou pod příznaky
emočně-nestabilní poruchy osobnosti impulzivního typu zahrnuty i příznaky poruchy
afektivní regulace, jinak typicky uváděné i u hraniční poruchy osobnosti (nestálá nálada,
výbuchy vzteku, tendence jednat neuvážlivě).
Mezi typické příznaky emočně-nestabilní poruchy osobnosti hraničního typu MKN10 uvádí poruchu identity, intenzivní a nestálé vztahy vedoucí k emočním krizím,
přehnanou snahu vyhnout se odmítnutí, tendence k sebepoškozování a chronické pocity
prázdnoty. Pro splnění kritérií hraniční poruchy osobnosti musí být přítomny tři typické
příznaky pro poruchu impulzivního typu a další nejméně tři příznaky typické pro poruchu
hraničního typu (Smolík, 2001).
V americké klasifikaci DSM-IV je hraniční porucha osobnosti přesně pod tímto
názvem vymezena nejméně pěti z následujících příznaků, které pro přehled uvádím ve
zkratce:
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•

Snaha vyhnout se odmítnutí

•

Nestálé vztahy projevující se střídající devalvací a idealizací (štěpení)

•

Poruchy identity a sebehodnocení

•

Impulzivita

•

Opakované suicidální jednání nebo sebepoškozující tendence

•

Emoční nestabilita

•

Chronické pocity prázdnoty

•

Projevy zlosti

•

Vztahovačné představy nebo disociační příznaky

Balon et al. (2002) uvádějí, že specifické poruchy osobnosti americká klasifikace
dělí do tří skupin či trsů. Hraniční porucha osobnosti je zde zahrnuta do trsu B
(afektovaní, emotivní, dramatizující) společně s disociální, impulzivní, histriónskou a
narcistickou poruchou osobnosti.
Jak uvádím výše, disociální porucha je často přítomna u geneticky příbuzných
pacientů s hraniční poruchou osobnosti. Narcistická porucha osobnosti je spojována
s hraniční problematikou i u některých psychoanalytických teoretiků, především Otto
Kernberga (Fonagy a Targetová, 2005).

Psychologická diagnostika
Diagnostika poruch osobnosti v týmu s více psychiatry a psychology nebývá vždy
jednoduchá a častěji dochází k rozporným a nejednoznačným závěrům. Pro psychiatra je
vždy výhodnější, pokud má svůj klinický dojem podepřen o výsledky psychologických
metod. Tyto metody nám mohou pomoci zpřesnit pohled na tuto nejobtížnější oblast
psychiatrické diagnostiky (Praško, 2003).
Z testových metod lze k diagnostice použít následující metody:


Projektivní metody – Rorschachův experiment, TAT, Doplňování vět,
případně MDZT nebo Hand-test



Dotazníkové metody – TCI (Clooningerův dotazník), PSSI, MMPI-II

Preiss a Klose (2001) navrhují diagnostický postup směrem k diagnostice poruch
osobnosti u temperamentově-charakterového dotazníku na základě teorie osobnosti C.R.
Clooningera. Ukazatelem poruchy osobnosti je zejména charakterová dimenze
„cílesměrnost“ (self-directness, SD), kdy výsledek 2 standardních odchylek pod
průměrem souboru je interpretován jako porucha osobnosti, výsledek 1-2 standardní
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odchylky potom jako trend k poruše osobnosti. Na základě zahraničních zjištění (Svrakič
et al., de la Rie et al., Bejerot et al., cit dle Preiss a Klose, 2001) je opakovaně
potvrzováno, že lidé s poruchou osobnosti se vyznačují nízkými skóry nejen u
cílesměrnosti, ale i u kooperativity (CO). Na základě výsledků u temperamentových
dimenzí je možné určit tzv. temperamentový profil ze tří temperamentových dimenzí
(vyhledávání nového, vyhýbání se poškození a závislosti na odměně) a přiblížit se
k hypotéze pro specifickou poruchu osobnosti. Temperamentové typy ovšem přesně
neodpovídají typologii specifických poruch osobnosti podle MKN-10.
Hraniční poruše osobnosti by na základě temperamentového profilu z dotazníku
TCI odpovídal zřejmě nejvíce explozivní typ, který se vyznačuje vysokým skóre u
vyhledávání nového a vyhýbání se poškození a nízkým skóre u závislosti na odměně.
Výzkumně vztah mezi temperamentovým typem a typy specifických poruch osobnosti u
výše zmíněných zahraničních studiích potvrzen nebyl (Preiss a Klose, 2001).
Diagnostickým pokusem překonat jeden z problémů diagnostiky u poruch osobnosti
je

Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti (PSSI), kde lze určit míru určitého

osobnostního rysu (tzv. osobnostního stylu), a pokud skóre překročí kritickou hranici,
výsledek napovídá o výskytu poruchy osobnosti v této dimenzi. Osobnostní rysy více či
méně odpovídají subtypům poruch osobnosti na základě klasifikace DSM-IV. Hraniční
poruše osobnosti zde v rámci normy odpovídá impulzivní styl. Podle Kuhla a Kazéna
(2002), se osobnostní styl zachycený touto škálou „vyznačuje relativně intenzivní
emotivitou, která se projevuje schopností spontánně se nadchnout pro kladné vjemy a
impulzivním odmítáním věcí nebo osob spojených s negativními vlastnostmi…“
V patologickém vystupňování nabývá impulzivita rysy poruchy osobnosti typu
borderline: instabilita sebeobrazu (identity), instabilita nálad, jakož i mezilidských vztahů
jsou některé z nápadných symptomů“ (Kuhl a Kazén, 2002, s.17).
V Rorschachově experimentu jsou pro pacienty s diagnózou hraniční poruchy
osobnosti typické vedle šerosvitových odpovědí také primárně barvové odpovědi (Říčan
et al., 1981). Na explozivitu u emočně-nestabilních pacientů ukazují rovněž barvověpohybově-objektové odpovědi s explozivním obsahem (exploze, blesk, ohňostroj apod.).
Narušený sebeobraz a objektní vztahy se často odráží v agresivních a morbidních
obsazích, typické jsou odpovědi zničených objektů nebo mrtvých zvířat. Schopnost
testování reality přitom narozdíl od protokolů psychotických pacientů zůstává zachováno.
Ustrnutí vývojově-psychologické hraniční problematiky v subfázi diferenciace
podle Mahlerové se může projevit v odpovědích, kde je zřejmé, že nedošlo k úplné
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separaci self od objektu. Polák (2006) v této souvislosti zmiňuje odpovědi obsahující
spojení („dvě děvčata, nebo možná ne, zdají se být spojeny hlavou“), pohlcení („zdá se,
že tam někdo je, ale sotva je ho vidět, je pohlcován příšerou“) nebo líhnutí (Polák, 2006,
s. 83).
Typické obranné mechanismy hraničních pacientů, jako je štěpení a projektivní
identifikace, se podle Poláka (2006) v ROR projevují následujícími typy odpovědí:
•

Štěpení jako dva po sobě jdoucí lidské výklady s protikladným afektivním
popisem, dvě části lidské postavy jsou vnímány jako opaky, dvě odlišné postavy
popsané protikladně nebo idealizovaná postava je přidaným rysem znehodnocena.

•

Projektivní identifikace se projevuje konfabulační odpovědí obsahující lidskou
postavu

s horší

tvarovou

kvalitou

a

vjem

je

přikrášlen

asociativním

rozpracováním až do té míry, že reálné vlastnosti skvrny jsou přehlíženy a
nahrazeny fantaziemi a afekty.

Příznaky poruchy
Goodmanová a Siever (1999) velmi vystižně shrnují známé symptomy hraniční
poruchy osobnosti do tří hlavních dimenzí:


porucha afektivní regulace



impulzivita a agresivní tendence



porucha identity

Sanislow et al. (2000) tyto tři skupiny hraničních rysů na základě níže popsaných
výzkumných zjištění uvádí jako 1. poruchu afektivní regulace, 2. poruchu chování a 3.
poruchu vztahovosti.
Do první skupiny by se z příznaků popsaných ve známých diagnostických
manuálech MKN-10 a DSM-IV daly zařadit příznaky jako je snaha vyhnout se odmítnutí,
chronické pocity prázdnoty, emoční nestabilita a záchvaty vzteku. Do druhé skupiny je
možné zařadit impulzivní, neuvážlivé jednání a agresivní tendence, do třetí potom
poruchy

identity,

sebehodnocení

a

mezilidských

vztahů

včetně

štěpení

a

sebepoškozování.
Stevensonová et al. (2003) zkoumali v průřezové studii u 123 pacientů s diagnózou
BPD

rozdíly

mezi

staršími

a

mladšími

v oblasti

poruchy

afektů,

kognicí,

interpersonálních vztahů a v oblasti impulzivity. Jen u impulzivity zaznamenali pokles
s věkem. Jedná se ovšem o průřezovou studii s ne příliš velkým počtem respondentů.
Nebyly přitom sledovány jiné faktory, které mohou s poklesem impulzivity korelovat
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(soc. status, medikace, komorbidita). Otázkou zůstává, zda impulzivita a porucha
regulace afektů jsou odlišnými rysy u hraniční poruchy.
Sanislow et al. (2000) u 141 pacientů s hraniční poruchou osobnosti podle kritérií
DSM-III-R zkoumali korelační analýzou vztahy mezi jednotlivými kritérii. Výsledkem
byly tři homogenní faktory – 1. porucha „vztahovosti“ (nestabilita v blízkých vztazích,
porucha identity a chronické pocity prázdnoty), 2. porucha chování (impulzivita,
sebevražedné nebo sebepoškozující tendence) a 3. porucha afektivní regulace (emoční
nestabilita, nepřiměřený vztek a snaha vyhnout se opuštění).

V souladu se studií

Stevensonové je rozlišeno impulzivní chování od poruchy afektivní regulace.

Výskyt poruchy
Kernberg et al. (2006) uvádí, že lidé s hraniční poruchou osobnosti se v populaci
vyskytují v průměru 1-4%, u ambulantních psychiatrických pacientů je to 10-15% a u
hospitalizovaných téměř 20%. Často se jedná o duální diagnózu s úzkostí, depresí,
závislostí, poruchou příjmu potravy nebo posttraumatickou stresovou poruchou.
Podle Balona et al. (2002) starší učebnice odhadují prevalenci všech poruch
osobnosti na 6-9%, novější učebnice již na 11-23%. Odhady prevalence hraniční poruchy
osobnosti podle kritérií DSM-IV uvádějí Cloninger a Svrakič jako 2% z celkové
populace, 10% ambulantních pacientů, 20% hospitalizovaných psychiatrických pacientů
a 30-60% pacientů s poruchami osobnosti (cit. dle Balon et al., 2002, s. 532).
Smolík (2001) uvádí, že hraniční porucha osobnosti se vyskytuje častěji u žen, než
u mužů (přibliženě v poměru 2:1). U geneticky příbuzných lidí s hraniční poruchou se
častěji vyskytují poruchy nálady, disociální poruchy osobnosti a závislosti na
psychoaktivních látkách.

Kognitivní a behaviorální pojetí
Praško (2003) uvádí v souvislosti s behaviorálními teoriemi vzniku poruchy
osobnosti klasické a operantní podmiňování, z nichž druhé je charakterizováno čtyřmi
procesy (pozitivní zpevnění, negativní zpevnění, pozitivní oslabení a negativní oslabení).
V souvislosti s hraniční poruchou osobnosti bych na základě behaviorálního pojetí
zdůraznil pozitivní oslabení, které by mohlo vysvětlit poruchu v oblasti mezilidských,
především blízkých vztahů u pacientů s BPD. K tomu došlo na základě opakované
negativní zkušenosti s blízkými osobami v průběhu ontogenetického vývoje.
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Z kognitivních teorií vedle autorem zmiňované teorie personálních konstruktů G. A.
Kellyho, teorie sociálního učení A. Bandury a naučené bezmocnosti M. Seligmana je
v současnosti velmi vlivná teorie dysfunkčních kognitivních schémat, kterou formulovali
představitelé kognitivních přístupů v psychoterapii (Aaron Beck a Albert Ellis).
Kognitivní schémata podle Praška „fungují jako vzory pro odhadování a hodnocení
situací“ (Praško, 2003, s. 67) a vytvářejí podmínky pro narušení prožívání a chování
pacienta. Aby takto postižené děti tato svá přesvědčení kompenzovaly nebo se s nimi
vyrovnaly, „postupně nadměrně rozvinou úzký rejstřík chování a jiné druhy chování
nerozvinou dostatečně“ (Praško, tamtéž).
Podle Davidsonové (2008) jsou kognitivní schémata stabilní kognitivní struktury,
které obsahují individuální celkovou zkušenost sebe a okolního světa. Jedincova minulost
je zde stejně podstatná jako nedávná zkušenost a všechny nové informace se zpracovávají
přes tato schémata. To znamená, že přestože je schéma patrné jako dysfunkční až např.
v okamžiku špatné nálady, utvářelo a stabilizovalo se již mnoho let před tím v průběhu
jedincova vývoje.
Aaron Beck rozlišuje nadměrně a nedostatečně rozvinuté strategie chování pro
každý typ poruchy osobnosti. U hraniční poruchy mezi nadměrně rozvinuté strategie patří
impulzivita, upřímnost, štěpení (splitting), odvaha, nesouhlas a nekonvenčnost. Mezi
nedostatečně rozvinuté strategie řadí ovládání afektů, kooperaci, systematičnost,
relativnost pohledu, odložení a propracování afektivní reakce, identifikaci se skupinou a
důvěru (cit. dle Praško, 2003, s. 68).
Je zřejmé, že kognitivní pojetí hraniční poruchy osobnosti zaměřené na kognitivní
procesy a z nich jednoznačně predikující stav prožívání a chování je nutně omezené.
Význam kognitivních teorií je ovšem užitečný nejen pro pochopení kognitivních procesů
pacienta s BPD, ale především pro psychoterapii na úrovni myšlení. Ta se mi zdá být
užitečným přístupem na začátku terapie, kdy pacient často není schopen pojmenovávat
své emoce nebo navazovat nekomplikované mezilidské vztahy. V této souvislosti tento
přístup hodnotím jako užitečný i pro rozvoj kvalitního psychoterapeutického vztahu.
Současní představitelé kognitivně behaviorální terapie a z ní odvozených
„podsměrů“*, které se zabývají terapií hraničních poruch osobnosti, kladou v současnosti
důraz nejen na teorie učení a kognitivní teorie, ale v současnosti jsou jejich modely
poruchy odvozeny rovněž z neurobiologických poznatků (Bohus, 2005). Zde
*

Dialekticko-behaviorální terapie Linehanové (DBT) nebo Youngova Terapie zaměřená na schémata
(SFT)
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poznamenávám, že neurobiologický pohled integrují rovněž psychodynamické směry,
které popisuji níže (Fonagy & Targetová, 2005, Fonagy & Bateman, 2006) .
Bohus (2005) prezentuje tzv. neurobehaviorální model hraniční poruchy jako
„integrativní model, který je teoretickým východiskem pro terapeutický koncept
dialekticko-behaviorální terapie (DBT)“ (Bohus, 2005, s. 20). Tento integrativní model
zahrnuje psychosociální komponenty (sexuální zneužívání, týrání nebo zanedbávání
dítěte, chybění blízké druhé vztahové osoby poskytující dítěti ochranu a bezpečí, stejně
jako sdílení vnímání sama sebe a potvrzování emocí). Vedle nich se na vzniku poruchy
podílejí rovněž faktory genetické, které vycházejí z mnoha dříve provedených výzkumů
dvojčat. Tyto výzkumy dokazují silné genetické vlivy, kdy míra konkordance poruchy u
jednovaječných dvojčat byla 55%, u dvojvaječných potom 14% (Schepank, cit. dle
Bohus, 2005). Již v pracích vycházejících ze studií dvojčat v devadesátých letech bylo
poukazováno na význam hereditárních faktorů u hraniční poruchy osobnosti v oblasti
afektivní lability, problémů s identitou, impulzivity a zejména disociační symptomatiky.
Podle Bohuse na základě těchto dvou skupin faktorů vzniká porucha regulace
afektů projevující se v oblasti limbického systému (amygdala, hippokampus) a
prefrontální kůry, což bylo potvrzeno zobrazovacími metodami. Tato porucha afektivní
regulace vytváří prostor k disociačním fenoménům (poruchy integrace vědomí, paměti,
identity a vnímání okolního světa), které vytvářejí prostor v kognitivní oblasti pro vývoj
dysfunkčních kognitivních schémat, nedostatečnou orientaci v sociální realitě a pro
dysfunkční strategie zvládání, jako je např. sebepoškozování.
Linehanová (cit. dle Smithová & Peck, 2004) vidí nepříznivé vývojové prostředí
jednotlivce jako primární faktor vzniku a vývoje poruchy. Biologická predispozice je
podle ní až druhým, často ještě zhoršujícím faktorem. Vývojové prostředí je pro dítě
nepředvídatelné, s extrémně rozdílnými odpověďmi na komunikaci dítěte. Dítě tak
dospívá k negativnímu sebehodnocení, čímž vznikají jím neakceptované složky
osobnosti. Negativní zkušenosti dítěte ve vztahu k prostředí mají negativní vliv na jeho
odolnost vůči stresu a dítě není schopno se v těchto podmínkách naučit označit a
regulovat své emoce. Porucha afektivní regulace se projevuje v 5 oblastech:


Emoční nestabilita a záchvaty vzteku



Nestálé blízké vztahy a snaha vyhnout se opuštění



Sebepoškozující jednání a sebevražedné pokusy



Narušené myšlení – ruminace a černobílé myšlení



Narušený sebeobraz a chronické pocity prázdnoty
23

Psychoanalytické a psychodynamické pojetí

Pojetí kleiniánské školy
Jak uvádí Fonagy & Targetová (2005), přínos Melanie Kleinové a kleiniánské
(anglické) psychoanalytické školy podstatně přispěl k pochopení hraniční poruchy
osobnosti. Kleinová ve vztahu ega k objektu rozlišuje dvě základní „pozice“: paranoidněschizoidní a depresivní. Paranoidně-schizoidní stav, kdy se ego vztahuje nikoli k celým,
ale pouze k částečným objektům, je šablonou pro fungování nejen psychotických stavů,
ale i hraniční poruchy. V objektních vztazích převládá štěpení nad vytěsněním a druzí
lidé jsou idealizováni nebo devalvováni. „Jedinec se vyhýbá depresivní pozici a veškerou
špatnost odsunuje do objektu, a proto necítí žádný opravdový smutek, žal, či vinu.“
(Fonagy & Targetová, 2005). Přitom převládá projektivní identifikace, kdy jedinec
nevědomě „manipuluje“ druhou osobu tak, že je nucena přebírat nepřijatelné aspekty
osobnosti hraničního jedince. Podle stoupenců Keinové tato patologie vzniká z vrozené
destruktivity. Tím navazují na Fredův postulát přítomnosti agresivního pudu, který je u
dalších psychoanalytických teoretiků zcela opuštěn.
Projektivní identifikace je popsána jako přirozený proces v kojeneckém věku.
Projekcí kojenec přenáší nezpracovanou tenzi do druhé lidské mysli – matky, která jej
může svým prožíváním a chováním přijmout a proměnit ve významy, s nimiž se dítě
může vyrovnat. Postupným vývojem dochází ke zvnitřnění této funkce (tzv.
kontejnování) a dítě je schopno svou úzkost již regulovat samo. Pokud je ovšem vhodný
„kontejner“ (matka) nepřítomen nebo pokud se nechá příliš zahltit emočním stavem
dítěte, stává se projektivní identifikace patologickým procesem a projevuje se v podobě
slabě integrované, destruktivní organizace ega.
Spilliusová popisuje hraniční stavy jako organizaci zakotvenou někde mezi
paranoidně-schizoidní pozicí a pozicí depresivní. Tato organizace má jedince chránit před
„psychotickou“ konfuzí na jedné straně a zároveň nesnesitelnou depresivní úzkostí na
straně druhé. Systém obran je extrémně nepružný a nestabilní. Pokrok v terapii je obtížný
a psychická struktura jakoby sama „ztělesňovala destruktivní impulzy, které její vznik
způsobily.“ (cit. dle Fonagy & Targetová, 2005, s.141).
U Melanie Kleinové a jejich příznivců došlo k podrobnějšímu vývojovému popsání
a zařazení hraničních poruch osobnosti na „hranici“ mezi psychotické a neurotické
poruchy. Byly rovněž popsány typické hraniční obranné mechanismy, jako je štěpení
(idealizace a devalvace) a zejména projektivní identifikace. Anglická psychoanalytická
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škola se tak stala důležitým východiskem pro další zpracování této problematiky
v podobě dalších psychoanalytických a psychodynamických modelů k hraniční poruše
osobnosti.

Pojetí britské nezávislé školy
Představitelé tzv. nezávislé školy britské psychoanalýzy (především Winnicott a
Balint) v pohledu na hraniční pacienty zdůrazňují jejich omnipotentní obrany, které je
chrání před úzkostí ze zničení. Tito pacienti zároveň postrádají jasný pocit vnitřní
zkušenosti, že patřím sám sobě, což se projevuje ve stavech depersonalizace a
derealizace. Hraniční pacienti si „neuvědomují separovanost druhého, a tudíž necítí
žádnou vinu, když jejich zlost či vztek druhého zraňuje.“ (Fonagy & Targetová, 2005, s.
159). Hraniční stav je podle nich podobně jako u kleiniánské školy přechodem mezi
psychotickým splynutím a neurotickou separací. Winnicott vysvětluje tyto problémy
z pohledu deprivace, kdy se hraniční pacient pohybuje mezi kojeneckou absolutní
závislostí a pozdější relativní závislostí. Postrádají zkušenost své existence i
v nepřítomnosti pečující osoby. Winnicott radí terapeutům, aby sebe sama postavili do
role určitého přechodového objektu, umožnili pacientům často nemluvit a nekladli jim
žádné otázky. Tím mohou odblokovat zastavený vývojový proces. „V tomto kontextu
Winnicott chápe stanovení hranic, které doporučuje například Kernberg, jako
antiterapeutické v tom, že maří pacientův zoufalý pokus dát najevo potřebu uplatnit nárok
na objekt, jejž pacient kdysi vlastnil a nyní jej nemá.“ (s. 160). Hraniční patologie je tedy
chápána jako ustrnutí v přechodové fázi mezi konfuzí subjektu a objektu a uznáním
objektivní reality. V terapeutické práci je u nezávislé školy kladen menší důraz na
interpretace, než je tomu u jiných psychoanalytických směrů.
Roli „přechodového objektu“ u hraničních osobností zmiňuje Modell (cit. dle
Fonagy & Targetová, 2005), který jako první použil pojem „přechodová vztahovost“. Ta
odkazuje na kojencovo prožívání útěchy s neživými předměty v matčině nepřítomnosti.
Jedinci s hraniční osobností v dospělosti často neživé objekty za tímto účelem používají a
co je horší, používají i „druhé lidi, jako by byli neživí, aby posloužili seberegulační, tišící
funkci“ (s. 161). Hraničnímu jedinci podle Modella nedostatečná stabilní reprezentace
self a objektu způsobuje „trýznivé dilema“ mezi extrémní závislostí a hrůzou z blízkosti.
Arthernová & Madillová (1999) kvalitativně zkoumali pohled šesti psychoterapeutů
na práci s přechodovým objektem v terapii s pacienty s hraniční poruchou osobnosti.
Zkoumaní terapeuti využívali terapeutových fotografií, dopisů, nahrávek, kamínků,
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plyšových hraček, obrázků, pohlednic, tužek, knih nebo dokonce kousků oblečení, aby
tyto věci připomínaly pacientovi terapeuta mimo sezení s cílem pomoci mu vytvořit
funkční reprezentaci objektu. Podle autorek je hlavním procesem při práci s tranzitorním
objektem proces ztělesnění. Pacient tak pomocí „senzorického kontaktu“ se symbolickým
objektem „dosahuje uvědomění terapeutického vztahu“ (Arthernová & Madillová, 1999,
s. 19). Dochází tedy ke ztělesnění vztahu, nikoli pouze něčeho individuálního.
Představitelé britské nezávislé školy oproti kleiniánským kolegům zdůrazňují více
faktory z prostředí vývoje jedince, pocity nenávisti považují až za sekundární
(nepředpokládají tedy existenci destruktivního pudu) a jejich přístup je více vztahový.
Formulace „přechodové vztahovosti“ a „přechodového objektu“ je vhodně teoreticky
zpracovaným postřehem, který je tak dobře znám z klinické praxe při léčbě pacientů
s hraničními poruchami osobnosti.

Pojetí O. Kernberga
Otto Kernberg, psychoanalytický teoretik „objektních vztahů“, podle Fonagyho a
Targetové (2005) integruje kleiniánské pojetí s ego-psychologickým přístupem. Základní
jednotky psychické struktury jedince jsou podle něj vytvářeny reprezentacemi self
(sebeobrazem), objektními reprezentacemi a afektivními stavy. Tento vývoj probíhá
procesem internalizace dvou typů reprezentací, které jsou propojeny s afektivními stavy.
Hraniční poruchu osobnosti Kernberg popisuje spíše jako typ psychické organizace, než
jako nosologickou jednotku. Je tu patrný rozdíl oproti psychiatrickým klasifikačním
systémům, kde je hraniční porucha koncipována jako výčet patologických fenoménů. Zde
je kladen důraz na narušený psychický vývoj s následujícími kritérii:
1.

nespecifické projevy slabosti ega (špatná snášenlivost afektů, kontrola impulzů
a sublimační schopnost)

2.

primitivní obrany (štěpení, projektivní identifikace)

3.

difuse identity

4.

neporušené testování reality, ale sklon k fantazijnímu myšlení

5.

patologické zvnitřněné objektní vztahy
Hraniční organizace je podle Kernberga důsledkem rozštěpu mezi dobrými a

špatnými reprezentacemi self a objektu. Tyto reprezentace nejsou zdařile integrovány do
struktury ega, která je slabá a svým obranným procesem vytváří organizaci, která nesnese
„blízký kontakt se špatnými objektními reprezentacemi“ (Fonagy & Targetová, 2005, s.
203).
26

Základní příčinou hraničních stavů podle Kernberga je „intenzita destruktivních a
agresivních impulzů a poměrně slabá struktura ega, která je má zvládat. Agresivita může
být vrozená nebo způsobená těžkým traumatem v tomto vývojovém stádiu“ (tamtéž, s.
201). Zde Kernberg zmiňuje dvě možné skupiny faktorů podílející se na vzniku hraniční
poruchy – endogenní a exogenní.
Kernberg svou teorií vysvětluje problematické fenomény v jednání pacientů
s hraniční poruchou (sebepoškozující tendence, záchvaty vzteku). Neintegrované
negativní (agresivní) obrazy self a objektu, které nebyly zmírněny pozitivním vztahovým
kontaktem, způsobují takovou bolest, že pacient je musí projikovat do okolí. Svět je
potom vnímán jako nebezpečný a je potřeba toto nebezpečí tlumit procesem identifikace
(idealizace nebo devalvace). Když do sebeobrazu nekontrolovaně pronikne agrese, tak si
pacienti snaží posílit sebeúctu sebepoškozováním nebo masochistickými sexuálními
perverzemi. Pacient tak nevědomě cítí, že ovládá smrt a to mu poskytuje úlevu.
V důsledku primitivními obranami narušeného vnímání a pod velkým emočním tlakem,
kdy dochází k difuzi identity, se u pacientů mohou vyskytnout přechodné psychotické
epizody. Testování reality přitom zůstává zachováno.
Kernbergovo pojetí hraniční organizace osobnosti můžeme použít v klinické praxi
nejen pro vysvětlení psychických procesů pacienta s diagnózou hraniční poruchy
osobnosti podle MKN nebo DSM, ale i pro pacienty, kteří se jeví neuroticky (poruchy
příjmu potravy, úzkosti, deprese a jiné afektivní poruchy), a pacienty s jinými poruchami
osobnosti. Delisle (1991) uvádí, že pod Kernbergovu hraniční organizaci je podle DSMIII-R možné zařadit i narcistickou, histriónskou nebo psychoinfantilní poruchu osobnosti.
Podobně jako předchozí psychoanalytické přístupy řadí Kernberg hraniční problematiku
vývojově mezi problematiku „psychotickou“, tedy problém v diferenciaci self a objektu,
a „neurotickou“, která souvisí s mechanismem vytěsňování. Takový jedinec má pozitivní
a negativní reprezentace self i druhých dobře integrovány. Mezi neurotickou a hraniční
patologii řadí ještě tzv. mezilehlou skupinu, kdy mechanismus vytěsnění koexistuje se
štěpením a vyskytuje se u méně závažné charakterové patologie v podobě pasivněagresivních, sadomasochistických, infantilních a některých narcistických osobností (cit.
dle Fonagy, 2005).

Pojetí teorií attachmentu
Teoretici attachementu (blízké vazby, přimknutí) se snažili vysvětlit souvislosti
s afektivními a interpersonálními problémy jedince vývojem vztahu k blízké pečující
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osobě (matce) v kojeneckém věku. Významnými průkopníky této teorie byl John Bowlby
a Mary Ainsworthová, kteří pomocí testu pro pozorování kojenců (SST) zaznamenali 4
typy reakcí na odloučení od primární pečující osoby (jistá, vyhýbavá, odmítavá a
dezorientovaná). Jak uvádí Fonagy a Targetová (2005), odborníci se shodují v tom, že
jistý „attachement“ může sloužit jako ochranný faktor proti dospělé psychopatologii a
pojí se s nižší úzkostí, menší hostilitou a s větší schopností regulace afektů, zatímco
nejistá vazba je v této souvislosti rizikovým faktorem. Mohli bychom předpokládat, že
antisociální chování a závislost budou spojeny s odmítavým typem vazby, zatímco obraz
deprese nebo hraniční poruchy osobnosti s dezorientovaným typem. Autoři tvrdí, že
dostupné studie tuto souvislost příliš nepotvrzují a zároveň poukazují na to, že neexistují
studie validity měření attachementu.
Vývojové souvislosti mezi jednotlivými typy vazby a rozvojem hraniční poruchy
osobnosti bychom našli u všech nejistých typů – dezorientovaného, vyhýbavého i
odmítavého. Problematika dezorientované (dezorganizované) vazby by se přitom mohla
vztahovat k poruchám identity, vyhýbavý a odmítavý (rezistentní) typ k poruchám
afektivity

a

poruchám

interpersonálních

vztahů.

U

lidí

s hraniční

poruchou

s převažujícími schizoidními, úzkostnými nebo depresivními rysy se můžeme přiklonit
k hypotéze o vyhýbavém typu attachementu a u těch s převahou narcistických,
antisociálních a impulzivních rysů k odmítavému typu nejisté vazby. Jednoznačné
přiřazení jednotlivých typů vazby je dle mého názoru nejen otázka validity testových
metod, ale především otázka multifaktoriality vzniku a komorbidity hraniční poruchy
osobnosti s jinými psychopatologickými fenomény.
Shrnutí přístupů teorií attachementu k hraniční poruše osobnosti velmi
srozumitelnou formou podává McGlashan (1983). Uvádí, že lidé s hraniční poruchou
osobnosti nemají dostatečně odděleno „já“ nebo individuální self jako subjekt, objekt a
činitel. Jsou sice schopni vytvoření identity, ale jen jako neoddělené dvojice reprezentací
sebe a objektu fixované v symbiotickém stádiu. Štěpením jsou vytvářeny dva typy
takových symbiotických dvojic: „dobrá“ a „špatná“. Dobrá dvojice vzniká procesem
projektivní

identifikace

„všemocného

self“

s „všemocným

objektem“,

druhá

„bezmocného self“ s „bezmocným objektem“. Hraniční pacienti se pokoušejí často
s úspěchem pomocí projektivní identifikace vyvolávat takové vztahy s vnějšími objekty.
Podle vývojové teorie Mahlerové McGlashan hraniční problematiku umisťuje do období,
kdy jedinec postupuje ze stádia symbiózy do stádia rané diferenciace. Dítě se v této fázi
stává schopno si uvědomit, že uspokojení jeho potřeb nezáleží na něm samotném, ale
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jsou poskytovány druhou osobou, kterou začne vnímat jako od sebe oddělenou. V této
situaci je druhý idealizován a self je devalvováno a vnímáno jako závislé a bezmocné.
Tím je vytvořen prostor pro manipulaci s všemocnou druhou osobou. Tato symbiotickodiferenciační fixace se podle McGlashana samozřejmě promítá i do terapeutického
vztahu s hraničním pacientem.
Přínos teorie attachementu pro zkoumání poruch osobnosti v souvislosti s vývojem
vztahu k primární pečující osobě je značný a významně obohacuje nové integrativní
pojetí modelu mentalizace Petra Fonagyho.

Pojetí modelu mentalizace
Peter Fonagy (2005, 2006) formuluje svůj integrativní model mentalizace, který
integruje psychoanalytické teorie objektních vztahů a attachementu s nejnovějšími
poznatky neurobiologie.
Fonagy a Targetová (2005) uvádějí, že self dítěte není dáno geneticky, nýbrž se
vyvíjí v průběhu celého dětství v interakci s vyzrálejšími „self“, které by měly být
laskavé a zrcadlící. Tato schopnost (mentalizace) má sebereflektivní a interpersonální
složku a tyto komponenty ve vzájemném spojení dávají dítěti možnost odlišovat vnitřní
mentální a emoční procesy od interpersonálních událostí. Vývoji této schopnosti
předchází vývoj schopnosti regulace afektů, což dítě po dovršení mentalizace využívá i
k regulaci self. „Opakovaná zkušenost zrcadlení, jež reguluje afekt, dítěti pomáhá zjistit,
že pocity se nutně nemusí „rozlít“ do světa, ale jsou odpojeny od fyzické reality…
Naproti tomu projevy rodičů, které negativní afekt snadno zahltí a které vyjadřují emoce
realisticky a nezřetelně, narušují vývoj regulace afektu. Dítě přichází o největší
příležitost, jak rozpoznat rozdíl mezi skutečným duševním stavem a jeho reprezentací.
Snažili jsme se dokázat, že subjektivnímu světu jedinců s těžkými poruchami osobnosti
stále dominuje zaměňování vnitřního a vnějšího“ (Fonagy & Targetová, 2005, s. 277).
Autoři uvádějí, že dítě v průběhu vývoje potřebuje nejen zrcadlení svých emocí, ale
rovněž zřetelnost v projevu rodiče.
Peter Fonagy vychází z toho, že jedinec s hraniční poruchou je zranitelný
konstitučně nebo je vystaven zranění v raných interakcích, kdy emoční zkušenost není
dostatečně zrcadlena pečující osobou, a tím vzniká oslabená schopnost regulace emocí.
V situaci frustrace tito jedinci mají tendenci zrušit schopnost sdílet mentální stavy
s druhými. Zde se jedná o způsob adaptace, protože dítě nemůže otevřeně projevit svou
hostilitu. Lepší je tedy nemyslet určité mentální stavy vůbec. Trauma způsobuje změnu
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neuronálních mechanismů, což způsobuje aktivaci zadní mozkové kůry, zatímco frontální
oblasti nereagují na relativně jemnou emoční stimulaci (Bateman & Fonagy, 2006).
U hraničních pacientů může podle teorie mentalizace dojít k tomu, že při odezvě na
reakci dítěte pečující osobu zahltí vlastní bolestné pocity a její projev je přehnaně
realistický a emočně vzbuzující. Dítě si potom hůře vytváří hranice mezi self a druhým a
z vnitřní zkušenosti se stává vnější. Místo aby si dítě zvnitřnilo již zpracovaný emoční
zážitek formou zrcadlení pečující osobou, zvnitřní si skutečné, negativní a nezpracované
emoce pečující osoby. Tím se self dítěte vyvíjí nepříznivým způsobem a jeho schopnost
afektivní regulace bude nedostatečná, protože si nemohlo zvnitřnit užitečný způsob
zvládání nepříjemných emocí. Cizí self, které si dítě místo způsobu zvládání zvnitřnilo,
se potom snaží externalizovat mechanismem projektivní identifikace (podle Bateman &
Fonagy, 2006 a Fonagy & Targetová, 2005).
Podle Fonagyho (2005) nevhodná raná rodičovská péče vytváří náchylnost, která
může poškodit vývoj a stát se patogenní, jsou-li pozdější zkušenosti nepříznivé. Dítě se
od této bolestné zkušenosti disociuje a použije cizí self k identifikaci s agresorem. Potom
dítě sebe sama považuje za destruktivní. Tím vznikají tendence k sebepoškozování.

Humanistické, fenomenologické a gestaltistické pojetí
Výše jsem popsal dva základní přístupy k diagnostice hraničních poruch osobnosti.
Vedle klasické psychiatrické diagnostiky je to i dynamický přístup, který využívají
psychoanalytické přístupy a který klade důraz na historii jedince.
Diagnostický přístup směrů humanistické tradice (gestalt-terapie, logoterapie,
daseinsanalýza, rogersovská psychoterapie ad.) se od začátku stavěl kriticky ke
klasifikačním systémům s předem danými diagnostickými kategoriemi, kam diagnostik
zařazuje jím pozorované jevy, aniž by reflektoval své vlastní duševní procesy, předsudky
a jiné formy „předporozumění“.
Delisle (1991) popisuje, jak humanistické přístupy odmítaly klasické diagnózy jako
depersonalizující, antiterapeutické a politicky represivní. Carl Rogers v této souvislosti
klade svůj přístup „zaměřený na člověka“ do opozice proti stávajícímu expertnímu
terapeutickému přístupu. Autor takové pojetí odmítá s tím, že úplně stejně
„depersonalizující, antiterapeutické a represivní je popírat existenci skutečných rozdílů
mezi individualitami“ (Delisle, 1991, s. 43). Velký množství směrů humanistické tradice
v posledních desetiletích svůj radikální antidiagnostický přístup revidovalo.
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Například gestalt-terapie, která je směrem, který z psychoanalýzy teoreticky
vychází, ale své zakotvení má již spíše v humanistických a fenomenologických pozicích,
nechápe self jako jasně ohraničenou strukturu, ale jak uvádí Mackewnová (2004), jako
neustále se měnící proces v závislosti na okolí. Zde gestalt-terapeuti vychází ze svých
otců-zakladatelů, jako je představitel gestalt-psychologie a zakladatel „teorie pole“ Kurt
Lewin. Self, v tomto případě patologicky strukturované, se „mění v závislosti na neustále
se měnících podmínkách pole, v němž existuje“ (Mackewnová, 2004, s. 84).
I když současní představitelé gestalt-terapie termín hraniční poruchy osobnosti
nezavrhují, je třeba mít na paměti, že tento koncept chápou spíše vztahově,
intersubjektivně a více v kontextu než psychoanalytické nebo behaviorální směry.
V tomto smyslu se dá mluvit spíše o „hraničním poli“ než o izolované hraniční poruše
osobnosti.
Podle představitele gestalt-terapie Delisleho (1991) je patologií výsledek toho, co se
děje na hranici kontaktu mezi terapeutem a pacientem (se všemi možnými projevy) a
prostředím s příznivými i škodlivými vlivy. Podobně jako v situaci, kdy dva lidé
v restauraci jedí stejné jídlo. Jednomu může být špatně a druhému ne. Když je špatně
oběma, jak víme, že to není způsobeno tím, že oba políbili stejnou osobu a nakazili se
chřipkou?
To neznamená, že terapeut o svém pacientovi nedělá žádné hypotézy. Během
terapeutických sezení se často opakuje to, co jedinec zná ze své minulosti, určitý vzorec,
„neukončený

gestalt“.

V tomto

smyslu

gestalt-terapie

přejímá

a

integruje

psychoanalytický přístup. Je ovšem nutné si stále uvědomovat, že všechny fenomény se
dějí „v poli“, nikoli izolovaně, a ve fenomenologické diagnostice musíme neustále
„variovat“ mezi fenomény na hranici kontaktu, u sebe i v prostředí.
Důležitým diagnostickým vodítkem pro terapeuta na základě fenomenologického
přístupu je jeho pocit ze sezení. James Masterson pro pacienty s hraniční poruchou
osobnosti popisuje následující pravidlo. Klade si otázku: „Proč jim dělám laskavost?“
(Například když pacient požádá o laskavost zatelefonovat). Jestliže to terapeut udělal,
protože mu pacienta bylo líto, nejspíše je hraniční (cit. dle Greenbergová, 1998).
Greenbergová (1998) popisuje, jak hraniční jedinci touží po „ideálním druhém“
v důsledku narušení objektních vztahů a nedosažení „objektní stálosti“. Touží po někom,
kdo jim poskytne bezpodmínečnou lásku, akceptaci a povolení osamostatnit se, vše na
pozadí silného dialogického vztahu. Tato role „perfektního milujícího“ je podle
Greenbergové často projikována do osoby terapeuta. Pacient má tendenci neustále
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sledovat známky speciální péče, stejně jako známky nedůvěryhodnosti, když jej terapeut
chce „pozřít“ nebo „opustit“. Hraniční pacienti vedle této touhy mají rovněž
neodmyslitelnou a neintegrovanou druhou polaritu – vnitřní vztek, který nemá hranic.
Když se na někoho hněvají, nedokážou si udržet k druhému pozitivní vazbu (viz.
štěpení). V důsledku toho se obávají, že si zničí vnitřní pozitivní obraz druhých, ke
kterým cítili bezpečnou vazbu, a také trestu za svůj vztek. Tím vzniká proces, který
gestalt-terapie popisuje jako retroflexi, tj. obrácení tohoto hněvu proti sobě. U hraničních
osobností nabývá formy vnitřní tenze, depresivních stavů nebo sebedestruktivních
myšlenek či nutkání.
Na jiném místě Greenbergová (1999) udává, jakým způsobem se v poli realizuje
ona tendence hraničních pacientů tíhnout k osobám, které si představují jako
bezpodmínečně milující a pečující. Je to následkem hraničního tzv. fixovaného gestaltu,
tedy nedokončeného a stále se opakujícího maladaptivního interpersonálního vzorce,
souvisejícího s utrpením z raného opuštění blízkou osobou. Všímají si jen těch detailů
„v poli“, které jsou v souladu s jejich touhou po lásce a péči nebo které se týkají jejich
strachu ze zranění nebo opuštění. Tento jev je jejich „figurou“ a vede je k projekci
milujícího rodiče. Pokud se někdo nechová v souladu s jejich projekcemi, potom se cítí
zraněni nebo pociťují vztek. Do terapie přicházejí většinou tehdy, „když někdo, na koho
se připoutali, je opustil, nebo se ocitli v situaci, kdy musí nějak strukturovat vlastní život
a chovat se samostatně“ (Greenbergová, 1999, s. 58).
Humanistické přístupy vycházející z fenomenologické metodologie kladou důraz na
práci s pacientem v tzv. dialogickém vztahu, tedy existenciálním setkání dvou bytostí.
Tento

vztah

Já-Ty,

který

popisuji

v předchozí

části

práce

věnované

psychoterapeutickému vztahu (Buber, 1969), je odlišný od pozice vztahu „já-ono“, kdy se
terapeut staví ke člověku jako k objektu. Tato druhá pozice je užitečná v diagnostické
rovině, kdy na pacienta nahlížím jakoby shora, diagnosticky o něm přemýšlím, zvažuji
jaké terapeutické strategie v jeho případě zvolit a v našem případě jej připodobňuji ke
známému konceptu hraniční poruchy osobnosti. Chybou by ovšem bylo si tuto úroveň
ponechat po celou dobu terapeutické práce. Výhodou gestalt terapie je, že uznává obě
tyto pozice, vede k jejich neustálému uvědomování a reflektuje jejich používání (viz.
Mackewnová, 2004, s. 90-97).
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3. Psychoterapie a psychoterapeutický vztah
u hraničních poruch osobnosti
Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti v KBT
V rámci kognitivně behaviorální terapie v současné době existují významné směry,
které se specializují na léčbu hraničních poruch osobnosti a které dokážou nejen vhodně
používat klasické přístupy kognitivní a behaviorální terapie, ale integrují také prvky
z dynamických, existenciálních a humanistických směrů. Jejich vznik v devadesátých
letech minulého století rovněž přispěl k současnému integrativním charakteru KBT
(Praško, 2008). Jsou to Dialekticko-behaviorální terapie (DBT) a Terapie zaměřená na
schémata (SFT), kterým se podrobněji věnuji níže.
Integrativní charakter současné KBT je patrný zejména ve větším důrazu na
psychoterapeutický vztah. Při léčbě poruch osobnosti z pohledu kognitivní terapie se na
rozdíl od léčby poruch neurotických může terapeutický vztah stát samotným předmětem
terapie. Jak uvádí představitelka kognitivní terapie Kate Davidsonová (2008), toto
„zaměření na vztah může vzniknout v případě problémů se zapojením pacienta do terapie
nebo překážek v terapeutické práci, které vznikají ze špatných interpretací pacientových
nebo terapeutových očekávání, motivů a chování“ (Davidsonová, 2008, s. 41). Pacienti
s poruchami osobnosti mívají problémy s porozuměním a navazováním mezilidských
vztahů, a proto je logické, že se tyto problémy v terapii projeví. Proto by měl být terapeut
k problémům ve vztahu s pacientem citlivý a vnímavý. Terapeut by také měl jevit o
pacienta zájem, být otevřený a především mít jasno ohledně terapeutického cíle, kterým
je rozvoj adaptivního chování a změna rigidních jádrových přesvědčení pacienta. Toto
vědomí terapeutovi tak může pomoci od možného přehlížení vlastních negativních
myšlenek a chování v terapii.

Dialekticko-behaviorální terapie M. Linehanové (DBT)
V 90. letech 20. století vznikl zásluhou Marshy M. Linehanové strukturovaný
přístup k léčbě množících se hraničních poruch osobnosti v rámci kognitivněbehaviorální terapie obohacené přístupy jiných, především dynamických směrů.
Jak uvádějí Smithová a Peck (2004), DBT ve své integraci dialektického pohledu a
KBT poskytuje dostatečnou strukturu a zároveň svobodu v terapeutickém vztahu, která
terapeutovi umožňuje dostatek tvořivosti. Podle autorů je důraz na terapeutický vztah
v tomto přístupu považován za velmi důležitý především v začátku terapie, aby chránil
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pacientův závazek v terapeutickém procesu. V první fázi DBT se terapeut musí zaměřit
rovněž na pacientovo chování v terapeutickém vztahu, jeho problémy v něm nebo štěpení
ve vztahu k terapeutickému týmu, atakování hranic terapeuta nebo projevy nepřátelství
vůči jiným pacientům. Onou „dialektickou“ složkou DBT jsou myšleny tři základní
principy, na kterých je postavena: 1. provázanost s prostředím, 2. dialektika protikladů a
3. dynamika (postupná změna). Autoři uvádějí, že způsob léčby podle DBT byl v klinické
praxi přenesen rovněž na jiné skupiny pacientů, jako jsou pacienti s afektivními
poruchami, poruchami příjmu potravy a se závislostmi (s. 27).
Program DBT pro léčbu hraničních poruch osobnosti trvá standardně 1 rok
hospitalizace (s možností změny na ambulantní formu) a dělí se na individuální a
skupinovou část. Skupinová část je ve znamení skupinového nácviku dovedností –
mindfullness, interpersonální dovednosti, regulace emocí, odolnost vůči stresu – 4
moduly, každý po 8 týdnech, tedy celkem 32 týdnů skupinového nácviku (Smithová &
Peck, 2004). Jak uvádí Swalesová et al. (2000), součástí programu je vedle individuální a
skupinové psychoterapie také telefonická krizová intervence. Individuální terapie je více
orientovaná dynamicky, skupinová zase více nácvikově.
DBT v léčbě hraničních poruch osobnosti si klade 5 následujících primárních úkolů
(Swalesová et al., 2000):
1. zvýšit pacientovy schopnosti zvládání
2. motivovat ho k používání těchto schopností
3. používat tyto schopnosti v různých kontextech
4. strukturovat pacientovo prostředí tak, aby podporovalo pokrok mimo
kontext terapie
5. ošetřit rovněž motivaci a schopnosti terapeutů (protože často je
terapeutické chování trestáno a oceňováno neterapeutické).
K poslednímu úkolu autor podotýká, že jasná struktura terapie včetně vymezení
kompetencí lékařů a sociálních pracovníků slouží nejen k řešení a předcházení krizí mezi
pacienty, ale rovněž k prevenci konfliktů mezi terapeuty, k čemuž se v prostředí pacientů
s hraničními poruchami osobnosti často směřuje.
Onou „dialektičností“ přístupu na rozdíl od přístupu klasické kognitivněbehaviorální terapie Linehanová myslí balancování mezi akceptací a změnou u pacienta
(Swalesová et al., 2000). Tím se těžiště klasické KBT přesouvá od důrazu na změnu
směrem ke smíření, společně s bezpodmínečnou akceptací pacienta, kterou známe u
humanistických psychoterapeutických směrů. Na druhé straně jsou zde obsaženy tradiční
34

prvky KBT (např. vedení deníku myšlenek, expoziční techniky, behaviorální analýza,
zaplavení), které jsou v souladu s cíli DBT.
Smithová & Peck (2004) a Swalesová et al. (2000) dále uvádějí, že DBT je
organizována do 5 stupňů, které reprezentují významné změny pro překonání pacientovy
patologie:
0. Přijetí závazku ohledně zlepšování sociálních dovedností a snižování
sebepoškozujícího jednání, domluva na určitém omezeném čase.
1. Stabilita, pouto a bezpečí – v tomto stupni je pozornost zaměřena na konkrétní
projevy nežádoucího chování, následuje behaviorální analýza a možnosti
překonání příčin (např. interpersonálních konfliktů). Vše je orientováno na
zvládnutí terapeutického vztahu a zvýšení odolnosti vůči stresu, regulace emocí,
prožívání přítomnosti, a sebeřízení.
2. Expozice a emoční zpracování minulosti – k tomu dochází až po osvojení lepších
způsobů zvládání a vytvoření podpory, používají se techniky jako expozice
zaplavením nebo systematická desenzibilizace.
3. Syntéza – zlepšování sebehodnocení a orientace na dosahování individuálních
cílů, přenášení nových dovedností na jiné situace.
4. Kapacita pro udržení spokojenosti – transcedence potíží a existenciální témata,
integrace minulosti, přítomnosti a budoucnosti, přijetí reality.
Zatímco v prvních dvou stupních je těžiště terapeutického vztahu spíše
v dialogickém podpůrném smyslu, v nultém a především ve třetím stupni je terapeutický
vztah více pracovním spojenectvím.
Mezi terapeutické strategie DBT řadí Swalesová et al. (2000) následující:
•

řešení problémů – práce s technikami

•

potvrzení pacienta – empatie a rovněž přijetí pacienta jako kompetentního (akceptace

jeho způsobů chování), toto potvrzení probíhá v 5 stupních:
1.

naslouchání a pozorování

2.

přesná reflexe těchto poznatků

3.

vyslovení nevyjádřeného

4.

potvrzení za pomocí možných příčin patologických projevů

5.

autenticita – nejednání s pacientem jako se zranitelným a neschopným,
předpoklad, že unese zpětnou vazbu

•

mísení a integrace dvou komunikačních stylů – neuctivého a vřelého
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•

případové poradenství – jak jednat v interakci s prostředím

•

dialektické strategie – integrace jednotlivých přístupů – akceptace vs. změna,
předurčenost vs. výzva, flexibilita vs. stabilita, zaměření na schopnosti vs. zaměření
na nedostatky
Koons jmenuje nutné předpoklady v práci s pacienty, které by měl dialekticko-

behaviorální terapeut mít (podle Smithová & Peck, 2004, s. 30-31):


pacient dělá vše co může



pacient se chce zlepšit



pacient se musí učit nové způsoby chování v různých situacích



pacient nikdy nemůže selhat v terapii, protože každé úsilí, které vykoná je
úspěchem



pacienti musí řešit všechny své problémy, i když všechny sami nezpůsobili



pacient se potřebuje zlepšit nebo změnit



život hraničního pacienta je velmi obtížně snesitelný

Výzkumy účinnosti dynamicko-behaviorální terapie (DBT)
Smithová & Peck (2004) citují řadu studií, ve kterých byly porovnávány výsledky
léčby metodou DBT s doposud obvyklými způsoby léčby v různých institucích a
klinických zařízeních. DBT podle nich statisticky významně snižuje pocity beznaděje,
záchvaty vzteku, stavy deprese, disociativní fenomény, frekvenci (para)suicidálního
chování a po absolvování léčby i snížení počtu dnů hospitalizace u těchto pacientek. Bylo
rovněž zjištěno (Miller et al.), že adolescenti se suicidálními tendencemi po absolvování
léčby získávají vyšší úroveň specifických dovedností jako je mindfullness (orientace na
prožívání přítomnosti) a odolnost vůči stresu.
Pro orientaci uvádím přehled jednotlivých studií účinnosti DBT (Smithová & Peck,
2004):


Linehan, Armstrong, Suarez, Allmond & Heard, 1991



Linehan, Heard & Armstrong, 1993



Linehan et al., 1994



Koons et al., 2001



Low et al., 2001



Turner, 2000



Rathus & Miller, 2002
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Swalesová et al. (2000) zkoumali účinnost DBT oproti běžné komunitní léčbě. Bylo
vybráno 22 pacientek s diagnózou hraniční poruchy osobnosti s parasuicidálním
chováním a opakovanými hospitalizacemi. Skupina prošla DBT-léčbou s individuálním a
skupinovým sezením 1x týdně a stejně početná kontrolní skupina měla tentýž počet
sezení, ale s různým terapeutickým zaměřením a strukturou. Bylo prokázáno signifikatní
snížení parasuicidálního jednání oproti kontrolní skupině, menší počet hospitalizací
(průměrně 8,5 dne oproti 39 dnům za rok), delší výdrž pacientů v terapii a menší dopad
na vyčerpání terapeutů.
McQuillanová et al. (2005) zkoumali účinnost DBT u ambulantních pacientů
s diagnózou hraniční poruchy osobnosti, kteří se nacházeli v krizi. Vzorek činil 127
pacientů, z toho 108 žen, všichni ve věku 18-52 let. 87 z nich bylo přijato k DBT-léčbě,
40 bylo přijato jinde. Léčba trvala 3 týdny a zahrnovala intenzivní individuální i
nácvikovou skupinovou terapii. Jen 16% pacientů nedokončilo léčebný program. Pacienti
vyplňovali na začátku a na konci léčby Mezinárodní dotazník pro screeningové vyšetření
poruch osobnosti (IPDESQ), Beckův inventář depresivity (BDI), Beckovu škálu
beznaděje (BHS) a Sebeposuzovací škálu sociální adaptace (SASES). Výsledky ukázaly
významné zlepšení ve výsledcích BDI a BHS a poměrně vysoké procento dokončení
léčby.
Kvalitativní zkoumání v oblasti výzkumu efektivity léčby hraničních poruch
osobnosti, ať už DBT nebo jinými přístupy má podle Smithové & Pecka (2004) sice
omezenou hodnotu z hlediska zobecnitelnosti, ale větší potenciál znázornit rozmanitosti
terapeutického procesu.

Terapie zaměřená na schémata J. E. Younga (SFT)
Youngova terapie zaměřená na schémata je poměrně novým terapeutickým
směrem, respektive „podsměrem“ KBT, který se etabloval z kognitivní terapie se
speciálním zaměřením na terapii poruch osobnosti. Podle Davidsonové (2008) je
podobně jako kognitivní terapie (nebo racionálně emoční behaviorální terapie - REBT)
zaměřena na problém. Teorii kognitivních schémat však tento přístup posouvá k pojetí
vysoce

specifických

schémat,

vytváří

prostor

pro

zřetelnější

práci

s

nimi

v imaginativních, behaviorálních a kognitivních technikách a pro jejich změnu. To ovšem
neznamená, že se v tomto pojetí při práci s pacientem vrháme do používání technik a
experimentů. Young zdůrazňuje, že pacienti s poruchou osobnosti mají často velmi
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destruktivní kognitivní schémata, a tudíž i obtíže s utvářením pozitivního vztahu
s terapeutem. Není zde tedy opomíjena důležitost terapeutické vazby.
Terapeutický vztah založený na důvěře a bezpečí je v SFT nutnou podmínkou při
práci s prožitky pacienta z dětství, které byly pro něj natolik zraňující, že došlo
k vytvoření negativních schémat. Pomocí nich se těmto nepříznivým a nezpracovaným
obsahům pacient vyhýbá. Tato schémata jsou ovšem spojena s velkými životními
obtížemi a pacient má tak možnost ve vztahu s terapeutem tyto souvislosti poznat a vrátit
se k jejich vzniku (Davidsonová, 2008). Při zpracovávání traumatických prožitků
z dětství jsou v SFT využívány především imaginativní techniky a behaviorální
experimenty, potom následují kognitivní techniky (kartičky, deníky, kalendáře apod.),
které mají sloužit k vytvoření nových více funkčních a adaptivních schémat.
Kognitivně-analytická terapie (CAT)
Goodmanová & Siever (1999) popisují tento směr jako spojení kognitivněbehaviorálních přístupů s teorií objektních vztahů. Přístup je zaměřen na posílení
pacientova uvědomování fragmentace a disociace osobnosti. Vychází z Ryleho „teorie
vícečetných stavů self“, kdy částečně disociované stavy mají za následek symptomy
hraniční poruchy. Kognitivně-analytická terapie probíhá standardně v 16 sezeních, kdy se
užívá kognitivních technik pro posílení integrity self a zlepšení interpersonálních vztahů.
Psychoterapeutický

vztah

je

v této

terapeutické

modalitě

pojímán

z pohledu

psychoanalytických konceptů, jakým je např. přenos (viz. předchozí části věnované
psychodynamickým přístupům).
Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti v psychodynamických
přístupech
V psychoterapeutických přístupech širší psychoanalytické tradice, které jsou
označovány jako směry psychodynamické nebo interpersonální, je poměrně velký důraz
kladen na psychoterapeutický vztah. Ten je zde chápán jako místo, kde se projevuje
negativní vliv deficitu raných blízkých vztahů na vývoj self a interpersonálních vzorců,
především blízkých vztahů. V této souvislosti je důraz kladen na přenos jako komponentu
psychoterapeutického vztahu (viz. kapitola Psychoterapeutický vztah). Psychodynamické
přístupy čerpají z několika teoretických modelů, které se současní představitelé
psychoanalytické tradice snaží vzájemně integrovat. Jsou to zejména:
•

teorie objektních vztahů (Kernberg)

•

teorie attachementu (Ainsworthová, Bowlby)
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•

teorie mentalizace (Fonagy).
Z těchto teorií vycházejí dva hlavní psychodynamické přístupy, které se zabývají

léčbou pacientů hraničních poruch osobnosti:


Transcedence-focused-therapy (TFP) – terapie zaměřená na přenos, jejímž
zakladatelem je Otto F. Kernberg, teoretik objektních vztahů.



Mentalization-based-psychoterapy (MBT) –

hlavním představitelem je

Peter Fonagy.
Představitelé psychodynamických přístupů v léčbě pacientů s hraničními poruchami
osobnosti

si

stejně

jako

představitelé

jiných

směrů

uvědomují

náročnost

psychoterapeutické práce s hraničními pacienty.
McGlashan (1983), který vychází z teorií attachementu, velmi přehledně a
srozumitelně dokládá na klinických kazuistikách manipulativní strategie, pomocí kterých
se pacienti s hraniční poruchou snaží obnovit původní symbiózu (na základě negativní
zkušenosti v nadcházejícím separačně-individuačním stádiu podle Mahlerové). Tím
vzniká přenosová patologie v psychoterapeutickém vztahu, které se podle autora
projevuje v podobě:
1. impulzivity,
2. výběru závislého objektu,
3. svádění,
4. otevřené nebo skryté manipulace
5. a vyhovění.
Masterson (2005) na základě své zkušenosti s léčbou adolescentů s hraničními rysy
popisuje to, jak si tito pacienti ve strukturovaném terapeutickém prostředí neustále
vymýšleli

„zkoušky

ohněm“,

kterými

testovali

kompetenci

a

důvěryhodnost

zaměstnanců. Autor tvrdí, že úspěšné přežití takových zkoušek terapeuty naučilo zvládat
obranný mechanismus agování (acting out). V této zkušenosti Masterson vidí velký
význam. Zjistil, že pokud bylo chování adolescentů řízeno, objevila se deprese jako
přechod mezi agováním a emocemi. To podle něj potvrzuje psychoanalytický výklad
agování jako obrany proti depresi.
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Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti v Psychoterapii
zaměřené na přenos (TFP) Otto F. Kernberga
Psychoterapie zaměřená na přenos (TFP), která je přístupem Otto F. Kernberga,
vychází z jeho teorie objektních vztahů. Jak jsem popsal výše, Kernbergův vývojový
model hraniční poruchy osobnosti je jedincovo Ego slabé v důsledku rozštěpu „mezi
dobrými a špatnými obrazy self a objektu, které nelze začlenit do struktury schopné
regulovat emoce a impulzy“ (Fonagy & Targetová, 2005, s. 201). Jelikož objektní vztahy
pacientů s hraniční poruchou jsou velmi špatně integrované, může to způsobovat, že
„vztahy s takovými jedinci jsou matoucí, ba i chaotické. Například láska a nenávist může
disociovaně existovat vedle sebe, několik objektních vztahů se zkondenzuje do jediného
obrazu“ (tamtéž, s. 197). Kernbergův psychoterapeutický přístup se soustředí na
pacientovy emoce tady-a-teď, což vede ke zkoumání aktivovaných reprezentací, a potom
dochází

k jejich

integraci

za

pomoci

interpretací

terapeutického

vztahu.

Psychoterapeutický přístup je tedy expresivní a využívá přenosové interpretace.
Psychoterapeutický vztah v Kernbergově přístupu (Kernberg, 2006) je strukturován
určitými podmínkami, aby umožnil pacientovi vyjádřit své emoce, aniž by komunikace
byla přerušena. Stabilita a bezpečí terapeutického vztahu umožňuje pacientovi
reflektovat, co se děje, když je s druhým člověkem. Také mu pomáhá kognitivně uchopit
to, co pro něj bylo chaotické (v oblasti emocí je to tzv. „containing“).
V pojetí TFP je podle Kernberga (2006) rovněž v popředí terapeutický rámec
s kontraktem, který pomáhá v terapeutickém vztahu vytvořit zázemí, kde pacient může
vyjadřovat

své

Psychoterapeut

emoce
se

prostřednictvím

snaží

poskytnout

různých
možnost

akcí

a

interakcí

k integraci

(kontaktů).

rozštěpených

a

dezorganizovaných psychických obsahů (myšlenek a emocí) pomocí tří základních
mechanismů:
1.

objasňování,

2.

konfrontace,

3.

interpretace.
V terapeutickém vztahu pacient zažívá emoční „holding“ a „containing“, kdy

terapeut vyjadřuje, že je schopen tolerovat negativní afektivní stavy pacienta. Již samotné
očekávání terapeuta, že pacient bude schopen smysluplného a disciplinovaného přístupu
ke svým emocím, je způsobem kognitivní podpory (holding) pacienta. Terapeutovy jasné,
načasované a ohleduplné interpretace podstatných negativně emočních témat a
ustanovení přenosového vztahu „tady a teď“ pomáhá pacientovi osvětlit příčiny
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udržování rozštěpených reprezentací a usnadnit tak integraci těchto polarizovaných
reprezentací sebe a ostatních do ega.
V Kernbergově přístupu terapeut usiluje o to, aby pacientovo uvědomění a
zkušenost byly obohaceny a vyladěny, a pacient rozvíjí svůj způsob myšlení tak, aby byl
více flexibilní, realističtější a shovívavější. Integrací dvou rozštěpených polarit do
jednoho koherentního celku vzniká „koherentní identita, rovnováha mezilidských vztahů
a větší kapacita pro prožívání intimity“ (s. 486).
Účinnost Kernbergova přístupu podporuje srovnávací výzkum tří terapeutických
směrů u léčby BPD, který provedli Clarkin et al. (cit. dle Kernberg, 2006, s. 483).
Výzkum prokázal účinnost Kernbergovy TFP stejně jako Linehanové DBT. Účinnost
podpůrné psychoterapie u hraničních poruch osobnosti nebyl v této studii prokázán.
Podle Kernberga (2006) se stále diskutuje o tom, jaké jsou mechanismy vzniku a
udržování poruchy, procesy změny s pacientem v průběhu terapie a terapeutické
techniky, které tuto změnu způsobují.
Kernbergův přístup má společné rysy nejen s ostatními psychodynamickými
přístupy, ale je velmi blízký i gestalt-terapii (sdílení emocí v kontaktu, práce
s psychickými obsahy tady-a-teď, integrace polarit do celku).

Terapie zaměřená na mentalizaci Petera Fonagyho (MBT)
u léčby BPD
Peter Fonagy formuluje svůj model mentalizace, čímž je myšlen proces vývoje self
jedince v interakci s jinými osobami ke stavu, kdy dítě je schopno regulovat afekty a
rozlišovat vnitřní mentální a emoční procesy od interpersonálních událostí (podle Fonagy
& Targetová, 2005). K tomu potřebuje od pečující osoby dostatečné zrcadlení, laskavost
a zřetelnost.
Fonagy a Targetová (2005) navrhují, aby se psychoterapie hraničních poruch
osobnosti soustředila na vybudování schopnosti mentalizace v terapeutickém vztahu.
Terapeut se zde podobá rodiči. Nejprve dojde k určitému odehrání odštěpené součásti
pacientovy zkušenosti, kdy pacient externalizuje cizí části self. Bez toho pacient není
schopen zachovat si psychickou blízkost. Po té dochází k rehabilitaci mentalizační
funkce.
Bateman & Fonagy (2006) argumentují tím, že výzkumy u BPD jako
nejzkoumanějšího typu poruchy osobnosti prokázaly mnohdy radikální zlepšení stavu
prostřednictvím farmako- nebo psychoterapeutické léčby. To potvrzuje spíše hypotézu o
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reverzibilitě stavu neurologických procesů než to, že se jedná o trvalou poruchu
neurobiologických funkcí. Mezi rysy Terapie zaměřené na mentalizaci uvádějí
následující:
•

Terapeut se zaměřuje na pacientovy vnitřní obsahy (myšlenky, pocity, potřeby,
přání) se záměrem vybudovat reprezentace těchto vnitřních stavů.

•

Terapeut se vyhýbá situacím, kdy pacient mluví o psychických stavech, které
nedokáže propojit se subjektivně prožívanou realitou. Zde je rozdíl oproti jiným
dynamickým směrům v menším důrazu na nevědomé procesy a menším
zaměřením na minulost.

•

Cílem terapie je budování integrity a koherence vnitřních psychických obsahů.

•

Terapeut se rovněž vyhýbá popisu složitých psychických obsahů jako je konflikt
nebo nevědomí a pracuje s „malými interpretacemi“, které jsou dosažitelné
hranicím pacientovy představivosti.

•

Terapie je v tomto smyslu přechodnou oblastí lidské sounáležitosti, kde mohou
být myšlenky a emoce vyzkoušeny.

•

Události v terapeutickém procesu jsou interpretovány v pojmech předcházející
aktuální situace, nikoli složitými psychoanalytickými pojmy.

•

Základem terapeutické hodnoty je zkušenost, že druhá osoba má vědomí pacienta
ve svém vědomí.
Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti v gestalt-terapii
Gestalt-terapie jako jeden z humanistických integrativních psychoterapeutických

proudů čerpá z psychoanalytických teorií, o kterých byla řeč v předchozích částech práce.
Svým větším důrazem na přítomnost (proces tady-a-teď) a existenciální dialog je bližší
těm psychoanalytickým přístupům, které se vyhýbají složitým a komplikovaným
interpretacím – jako je pojetí britské nezávislé školy nebo Fonagyho Terapie zaměřené na
mentalizaci.
V části věnované gestalt-přístupu k hraniční poruše osobnosti uvádím důraz na
fixovaný gestalt spočívající v projekci. Ta se projevuje ve formě touhy po milující osobě
a zároveň strachu ze zranění a opuštění touto osobou, což má tendenci se promítat i do
terapeutického vztahu. Gestalt-terapie přejímá obranné mechanismy jako je projekce
nebo retroflexe v souvislosti s přístupem k hraničním poruchám z psychoanalytických
tradic. Označuje je jako „poruchy na hranici kontaktu“, kde je patrný posun od jedince
směrem k interpersonálnímu a skupinovému „poli“.
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Terapeut podle Greenbergové (1998) má při práci s hraničním pacientem tendenci
starat se o něj a cítit se znechucený a zklamaný jeho bezmocností. Tím se dostává do role
pečující, láskyplné osoby, v případě frustrace potom do role neochotné a rozladěné
pečující osoby.
Greenbergová (1998) v této souvislosti terapeutům formuluje následující úkoly při
práci s hraničními pacienty:
1.

Přerušit agování tím, že konfrontujeme pacienta se svou destruktivitou.

2.

Přivést pacienta k porozumění souvislosti mezi jeho impulzivním chováním a
vyhýbáním v prožívání.

3.

Neodměňovat pacienty za regresi, bezmocnost, bláznivé nebo povolné chování.

4.

Postavit se regresivním fenoménům přímo.

5.

Podpořit pacienty ve vyjadřování vlastních myšlenek a pocitů namísto jejich
přehrání a retroflexe (technika dvojí židle apod.).

Představitelé gestalt-terapie povyšují terapeutický vztah na samostatnou entitu,
nejen na vztah dvou lidí. Zde také dochází k přenosovým a protipřenosovým
mechanismům jako tomu bylo u psychoanalytických kolegů, ale jedná se o nový
svébytný celek („interpersonální gestalt“), který je společným místem pro sdílení hraniční
problematiky.
Společné rysy jednotlivých přístupů
Dalo by se s trochou odvahy konstatovat, že všechny známé psychoterapeutické
přístupy v léčbě hraničních osobností jsou svým způsobem dynamické i behaviorální.
Dynamické

v tom,

že

uznávají

určitou

historii

poruchy

v souvislosti

s psychosociálním vývojem, která měla vliv na současné problematické fungování
hraniční osobnostní struktury.
Dále jakási behaviorální cesta k terapeutické změně vede přes opačnou zkušenost
v dlouhodobé terapii, která pomůže jedinci získat nové dovednosti především z oblasti
emoční regulace. Tím je vlastně celá terapie jakýmsi experimentem, v němž jedinec
získává nové vzorce prožívání a mezilidských vztahů.
Do jaké míry je využito dialogu, či se terapeut opírá více o strukturované techniky,
v tom je rozdíl nejen u jednotlivých psychoterapeutických přístupů, ale především se liší
rozmanitými individuálními přístupy jednotlivých terapeutů.
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Výzkum psychoterapeutického vztahu u hraniční poruchy osobnosti
Stejně jako u výše popsaného prokázaného významu psychoterapeutického vztahu
v psychoterapii obecně, také u psychoterapie pacientů s hraniční poruchou osobnosti je
psychoterapeutický vztah velmi významným faktorem. I zde je kvalitní vztah mezi
psychoterapeutem

a

psychoterapeutického

pacientem
vztahu

nutnou

podmínkou

nezpochybňuje

žádný

úspěšné

terapie.

z významných

Úlohu

existujících

psychoterapeutických směrů, ale spíše naopak se dá říci, že všechny směry jej
neopomíjejí ve svých doporučených postupech. Ohled na psychoterapeutický vztah dnes
významně berou i směry, které jej dříve nezdůrazňovaly, nebo jej zdůrazňovaly jen málo,
např. kognitivně-behaviorální terapie (Praško, 2008).
Typickou charakteristikou hraničních pacientů, kterou jsem popsal, je deficit
v oblasti objektní stálosti, tedy zdravé citové vazby k druhému člověku. Rosenkrantzová
a Morrison (1992a) ve svém výzkumu náhodně oslovili 800 členů psychoterapeutické
sekce APA, z nichž odpovědělo 20% psychoterapeutů. Psychoterapeutům byly zaslány
poznámky z terapie u dvou hraničních pacientů, z nichž jeden vyjadřoval přenosový
vztah k oceňujícímu (dobrému) objektu a druhý k odmítajícímu (špatnému) objektu.
Zkoumaným terapeutům byly předloženy tyto poznámky v náhodném pořadí.
Respondentům - psychoterapeutům bylo řečeno, aby si představili sebe sama v pozici
terapeuta. Potom byli vyzváni k vyplnění posuzovací škály. Výsledky ukázaly, že
pacientův přenosový vztah ve formě poznámek ovlivnil terapeutovo hodnocení.
Pacientův obraz ve vztahu k dobrému objektu ovlivnilo terapeutovo vnímání sebe jako
lepšího a aktivnějšího. U pacienta se vztahem k dobrému objektu hodnotili sebe jako
silnějšího jen tehdy, pokud byl prezentován jako druhý. V případě, že obraz pacienta ve
vztahu k dobrému objektu byl prezentován jako první, terapeuti hodnotili sebe
pozitivněji. U pacienta ve vztahu k dobrému objektu hodnotili terapeuti tohoto pacienta
jako lepšího a méně aktivního. V omezených výzkumných podmínkách bylo tedy
zjištěno, že úroveň přenosového vztahu k objektu u pacienta významně ovlivňuje
terapeutovo hodnocení sebe i samotného pacienta.
U stejné studie (Rosenkrantzová & Morrison, 1992b) byl zkoumán i vliv
charakteristik psychoterapeutů týkajících se separační úzkosti a tendence ke splynutí na
jejich sebehodnocení a hodnocení pacientů. Ukázalo se, že terapeuti s vyšší separační
úzkostí a tendencí ke splynutí hodnotili sebe hůře v situaci pacientova vztahu ke
špatnému objektu než ostatní terapeuti. Pacienty hodnotili hůře nezávisle na tom, ve které
objektové situaci se pacient nalézal. Naopak terapeuti „s dobrými hranicemi“ hodnotili
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pacienty v situaci vztahu ke špatnému objektu lépe a sami sebe hodnotili lépe nezávisle
na objekto-vztahové situaci pacienta. Ukázalo se tedy, že u terapeutů, kteří mají tendenci
k separační úzkosti a splynutí s pacientem, dochází k horšímu hodnocení sebe i pacienta
v terapii.
Diamondová et al. (2003) ve své přehledové studii shrnují výzkumy vycházející
z teorie attachementu. Ty ukázaly, že attachement je spojen s dynamikou přenosu a
protipřenosu a s kvalitou a charakterem vztahu mezi terapeutem a pacientem. Autoři
dokládají výzkumy, že terapeut je prototypem blízké osoby v dospělosti a charakter
attachementu mezi terapeutem a pacientem významně ovlivňuje terapeutický proces a
vztah.
Parish a Eagle (cit. dle Diamondová et al., 2003) identifikovali 9 hlavních
komponent attachmentu, které se ukazují v psychoterapeutickém vztahu:
1.

Hledání blízkosti

2.

Separační vzdor

3.

Bezpečné prostředí

4.

Hledání podpory a uklidnění

5.

Hledání silnějšího a moudřejšího blízkého

6.

Hledání dostupné a citlivé blízké osoby

7.

Silné pocity

8.

Osobitost

9.

Vyvolávání mentální reprezentace
Zmínění autoři dospěli k závěru, že intenzivnější vazba mezi aktéry terapie

znamená pozitivnější pracovní spojenectví.
Diamondová et al. (2003) provedli kvalitativní longitudinální studii, kdy u
pacientů Presbyteriánského lékařského institutu v New Yorku zkoumali charakter vazby
k terapeutovi ve 4 měsících a v 1 roce psychoanalytické léčby zaměřené na přenos (TFP)
pomocí strukturovaného rozhovoru Adult Attachement Interview (AAI). Vzorek tvořilo
10

pacientů

ve

věku

23-38

let.

Výsledky

ukázaly

jedinečnost

každého

psychoterapeutického vztahu, který nelze odvodit od schémat nebo vzorců jeho
jednotlivých aktérů. Terapeutický vztah, který by pomohl sebeporozumění pacienta,
nesmí být založen na principu stejnosti nebo odlišnosti, ale na principu komplementarity.
Terapeut

katalyzuje

proces

mentalizace

u

pacienta

pomocí

nahodilého,

ale

pojmenovaného zrcadlení jeho afektivních stavů. Terapeut prostě nesmí příliš řízeně
„zrcadlit“, aby pozvedl pacientovu mentalizační úroveň. Nejméně se zlepšili ti pacienti,
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jejichž terapeuti se ukázali být příliš vepředu nebo příliš pozadu ve schopnostech
zrcadlení. Autoři navrhují, aby psychoterapeut byl vždy o jeden krok před pacientem ve
vývoji kapacity mentalizace. Tím se vlastně podobá matce, která učí dítě mluvit a je v té
situaci také jen o krok před dítětem.
Ze závěru citovaných studií vyplývá, že charakteristiky aktérů terapie, jejich
vzájemné hodnocení, sebehodnocení a psychoterapeutický vztah, jsou ve vzájemné
interakci. Důraz je přitom kladen na ty charakteristiky, které souvisí s vývojem self,
separaci jedince a jeho zkušenost s pečující osobou v raných vývojových fázích. Zároveň
je zřejmé, že psychoterapeutický vztah je jedinečnou a svébytnou kvalitou, která není
zcela odvoditelná od pouhých charakteristik jeho jednotlivých aktérů. Podle mého názoru
opřeného o tyto poznatky by měl být terapeut s pacientem s hraniční poruchou
přizpůsobivým vedoucím a učitelem, který sleduje terapeutický proces a umí ho
pojmenovávat.

46

III. Výzkumná část

1. Cíl výzkumu
Z výzkumů provedených v zahraničí v průběhu posledních dvaceti let vyplývá, že
psychoterapeutický vztah patří mezi obecné účinné faktory, které významně ovlivňují
úspěšnost terapie.
Tento výzkum má explorativní charakter a klade si za cíl zmapovat zkušenosti
psychoterapeutů se vztahem s pacienty s hraniční poruchou osobnosti v průběhu
individuální terapie. Vycházím z výše citovaných poznatků, že pro zkoumání
psychoterapeutického vztahu mají vyšší validitu data získaná od přímých aktérů vztahu.
Vzhledem

k výzkumnému

záměru

jsem

dospěl

k formulaci

následujících

výzkumných otázek:
1.

Co prožíval terapeut ve vztahu k pacientům s hraniční poruchou osobnosti?

2.

Jaká témata se mu vybavují v souvislosti se vztahem s těmito pacienty
v individuální terapii?

3.

Co důležitého mu utkvělo ve vztahu k této skupině pacientů?

4.

Jak terapeut vnímal vývoj vztahu s pacientem?

Očekávám, že výstupem z mého explorativního výzkumu budou témata, která se
týkají psychoterapeutického vztahu u individuální terapie s pacienty s BPD z pohledu
jejich terapeutů. Cílem práce je zjistit, která témata se v této souvislosti objevují, která
témata terapeuti považují za důležitá a jak spolu vzájemně souvisí.
Ve svém výzkumu vycházím z výše popsané Vavrdovy (2004) definice
psychoterapeutického vztahu jako meziosobního vztahu lidí v situaci psychoterapie.
Přijal jsem častěji užívanou užší definici terapeutického vztahu jako vztahu mezi
terapeutem a pacientem.
Terapie s pacienty s hraniční poruchou není v klinické praxi omezena jen na
jednotlivá psychoterapeutická sezení, ale často probíhá ústavní formou, kde terapeut
přichází do kontaktu s pacientem na vizitách, komunitách, vyšetřeních nebo jiných
terapeutických aktivitách. I v ambulantních zařízeních se tito pacienti mohou „pacienty
terapeutickými“ teprve stát až po několika běžných návštěvách psychiatrů nejčastěji za
účelem farmakoterapeutické léčby. Z těchto důvodů obsah pojmu psychoterapeutický
vztah pro potřeby zmíněných výzkumných otázek nechápu omezeně jen na situaci během
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standardního psychoterapeutického sezení. Důležitost přikládám i kontextu individuální
terapeutické práce, čemuž přizpůsobuji výzkumnou metodu.
Předpokládám, že psychoterapeutický vztah bude tvořen psychickými obsahy a
bude mít určitou dynamiku, jak o tom píše Vavrda (2004), což je podrobněji zpracováno
v teoretické části. Mnou upravená Vavrdova definice je pracovní definicí pro potřeby
našeho výzkumu. Výše popsané teoretické koncepty tématu prozatím opouštím a vrátím
se k nim v diskusní části práce.

2. Výzkumný vzorek
Při výběru výzkumného vzorku jsem se zaměřil na terapeuty pracující v klinické
praxi s pacienty, kterým byla diagnostikována emočně-nestabilní porucha osobnosti
hraničního typu (podle MKN-10). Tím jsem byl omezen na zdravotnická zařízení,
případně nezisková zařízení, která pracují s klienty s psychiatrickou diagnózou.
Považoval jsem za žádoucí, vybrat si psychoterapeuty, kteří by svým terapeutickým
zaměřením pokrývali co nejširší spektrum psychoterapeutických přístupů. Direktivní i
nedirektivní, náhledové, nácvikové i prožitkové, klasické i integrativní a aby pokryly
celou škálu psychoterapeutických směrů od psychodynamických přes humanistické až po
KBT.

Snažil

jsem

se

také

vyrovnat

výzkumný

vzorek

z hlediska

věku,

psychoterapeutických zkušeností a pohlaví.
Požadavkem výzkumu bylo vybrat skupinu respondentů se zkušenostmi
v individuální terapii s minimálně jedním pacientem, kterému byla diagnostikována
hraniční porucha osobnosti.
Snažil jsem se o to, aby byl výzkumný vzorek také vyrovnán z hlediska psychologů
a psychiatrů, což se ne zcela podařilo. Celkem se odmítli výzkumu zúčastnit čtyři
psychologové, z nichž všichni pracovali ambulantně. Jeden odmítl z důvodu obavy o
svou anonymitu, tři s poukazem na to, že žádné pacienty s hraniční poruchou osobnosti
v individuální terapii nemají a z minulosti se jim žádní nevybavují. K tomu mohu
poukázat, že tuto informaci mám i z více zdrojů. Pacienti s touto diagnózou chodí do
ambulancí klinických psychologů jen zřídka a spíše se koncentrují do oblasti
psychiatrických zařízení.
V této souvislosti mám hypotézu, že to může být způsobeno nižší motivací k terapii
pacientů s poruchou osobnosti obecně. Pacienti s hraniční poruchou se kvůli suicidálním
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tendencím a výrazným emočním problémům dostávají až k psychiatrické hospitalizaci.
Často teprve v tomto případě jsou ochotni individuální terapii nastoupit.
Výzkumný vzorek je tvořen šesti psychoterapeuty, z nichž dva jsou klinickými
psychology a čtyři lékaři se specializací v oboru psychiatrie. Počet z hlediska pohlaví je
vyrovnán, jde o tři muže a tři ženy. Jde tedy o dvě psychiatričky, dva psychiatry, jednu
psycholožku a jednoho psychologa. Všichni respondenti mají ukončen alespoň jeden
psychoterapeutický výcvik, z nichž tři respondenti se účastní výcviků v jiných
psychoterapeutických přístupech nebo je již absolvovali. Všichni mají dokončené
specializační vzdělání v oblasti svých zdravotnických oborů. Tři respondenti mají i
funkční specializaci ze systematické psychoterapie pro zdravotnictví.
Struktura psychoterapeutického zaměření je různorodá, výzkumu se zúčastnili
absolventi

nebo

frekventanti

devíti

českých

institutů

nejrůznějších

směrů:

kognitivně-behaviorální terapie, psychoanalytická psychoterapie, jungiánská analytická
psychoterapie, gestalt-terapie, rogersovská psychoterapie, integrovaná psychoterapie,
katatymně-imaginativní psychoterapie, SUR a satiterapie.
Vybraní terapeuti jsou ve věku od 33 do 54 let a mají za sebou 5-20 let
psychoterapeutické praxe, z toho všichni psychoterapeutickou zkušenost s minimálně
pěti, ve většině případů však s mnohem více než deseti pacienty s diagnózou hraniční
poruchy osobnosti. Všichni pracují v klinické praxi. Jeden respondent pracuje výhradně
ambulantně, další čtyři respondenti pracují na psychiatrických odděleních nemocnic nebo
v psychiatrických léčebnách, jedna respondentka pracuje na oddělení pro léčbu
návykových nemocí. Všichni vybraní terapeuti pracují i ambulantně, z nichž dva mají
smlouvu s pojišťovnou, tři pracují s ambulantními pacienty v rámci přidruženého
zdravotnického stacionáře ke svému zařízení a tři z nich provádějí psychoterapii v rámci
soukromé živnostenské činnosti.
Respondenty jsem vybíral na základě doporučení svých známých v oboru klinické
psychologie a psychoterapie.
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Přehledná tabulka výzkumného vzorku
č.

pohlaví

věk

profese

1
2
3
4
5
6

Muž
Žena
Muž
Žena
Muž
Žena

33
41
54
33
35
43

psychiatr
psychiatr
psychiatr
psycholog
psycholog
psychiatr

psychoterapeutické vzdělání
satiterapie, supervize
integrovaná pstp., funkční specializace
SUR, gestalt, supervize, funkční specializace
rogersovská pstp.
psychoanalytická pstp.
KBT, analytická pstp., KIP, funkční specializace

počet let praxe
7
5
20
6
7
11

3. Etika výzkumu
Před začátkem výzkumu byl s každým terapeutem podepsán výzkumný kontrakt,
jehož kopie je uvedena v příloze práce. Ve výzkumném kontraktu byly podrobně popsány
podmínky, za kterých výzkum probíhá a které výzkumník zaručuje. Patří mezi ně
závazek nezveřejnění osobních údajů respondenta ve výzkumné zprávě, pořízení
nahrávky rozhovoru pouze za účelem jeho přepisu, zpracování výzkumu jen k vědeckým
účelům a právo respondenta na informace ohledně výzkumu.
V zájmu zachování anonymity respondentů nejsou uvedena jména zařízení, ve
kterých pracují, ani to, zda se jedná o psychiatrické oddělení okresní nebo krajské
nemocnice, psychiatrickou kliniku nebo oddělení psychiatrické léčebny.

4. Podmínky výzkumu
Rozhovory jsem se snažil provádět ve srovnatelném prostředí s minimalizací
vnějších vlivů na výpovědi. Všechny rozhovory byly provedeny po předchozí telefonické
nebo emailové domluvě v pracovnách a ordinacích zkoumaných osob – terapeutů a
terapeutek. Rozhovory probíhaly v klidné atmosféře, nebyly přerušovány telefonáty nebo
klepáním na dveře. Respondenti mně vyšli vstříc rovněž v časovém prostoru pro
rozhovor, který mohl proběhnout až do vyčerpání tématu.

5. Použité metody
Vzhledem k cíli výzkumu, tedy zkušenostem psychoterapeutů se vztahem
s pacienty s hraniční poruchou osobnosti, jsem zvolil kvalitativní přístup, protože dokáže
lépe zachytit a porozumět individuální zkušenosti terapeutického vztahu.
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V teoretické části práce vedle teoretických konceptů a různých přístupů k diagnóze
BPD uvádím především kvalitativní výzkumy v oblasti psychoterapeutického vztahu
terapeutů k pacientům s BPD. Všechny uvedené výzkumy ovšem využívají strukturované
techniky sběru dat nebo se zaměřují na zkoumání již formulovaných teoretických
konceptů (attachement, přenosový vztah, vztah k dobrému/špatnému objektu apod.).
V tomto směru vnímám potřebu kvalitativního zkoumání, které bude založeno na
apriorním odhlédnutí od známých konceptů, vynoření témat z narativních údajů a jejich
srovnání s poznatky získanými jinou kvalitativní, případně kvantitativní metodou.
Usiloval jsem tedy o to, abych u metody sběru dat minimalizoval doposud známé
vědecké koncepce vztahu mezi pacientem a terapeutem a zkoumal opravdu jen to, co je
důležité z pohledu zkoumané osoby. Tento metodický přístup označuji jako
konstruktivistický, tedy zaměřený na perspektivu zkoumaného.
Terapeutickému vztahu u léčby pacientů s hraniční poruchou se podle mého názoru
má smysl věnovat i v situaci, kdy existuje poměrně vysoký počet výzkumných zjištění,
která potvrzují psychoterapeutický vztah jako obecný účinný terapeutický faktor nejen
v léčbě BPD, ale bez ohledu na typ léčené poruchy nebo specifický psychoterapeutický
přístup. Nezajímám se totiž o tuto prokázanou efektivitu, ale o charakter zkušenosti
terapeutů ve vztahu k této skupině pacientů. V tomto směru bych chtěl přispět i
k českému výzkumu v oblasti tohoto tématu, které považuji za ne příliš probádané.
Při sběru dat jsem použil polostrukturovaný rozhovor s prvky narativity. Lieblich et
al. (1998) popisují čtyři formy narativního výzkumu (formálně-holistická, obsahověholistická, formálně-kategoriální a obsahově-kategoriální). Vzhledem k zaměření na
témata v psychoterapeutickém vztahu s pacienty s BPD byl výzkum koncipován jako
obsahově- kategoriální.

5.1. Základní technika sběru dat
Podle Hendla (2005) je výchozím bodem pro používání narativního rozhovoru
skepse vzhledem k možnosti získat přístup ke zkušenosti jedince využitím schématu
otázka-odpověď. Zajímalo mě, jak terapeuti vnímali a prožívali vztah s hraničními
pacienty v průběhu individuální terapie. V rozhovoru v souladu s Hendlovým popisem
narativního rozhovoru zkoumané subjekty nebyly konfrontovány se standardizovanými
otázkami, ale jako výzkumník jsem se snažil je povzbuzovat k volnému vyprávění.
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Rozhovor

byl

tedy

polostrukturovaný

s narativními

prvky

(stimulace

a

povzbuzování respondenta k volnému vyprávění, otázky jen pro vyjasnění nejasností,
Hendl, 2005).
Jak píše Miovský (2006), polostrukturovaný rozhovor má předem vytvořené určité
schéma, které je pro tazatele závazné a probíhá ve standardizovaném prostředí. Je tak
vhodnou kombinací spontánnosti a struktury.
Rozhovor byl rozdělen do pěti následujících fází:
1. Před začátkem vlastního rozhovoru jsem se snažil navázat s terapeutem
neformální dialog, který vyústil k tématu rozhovoru, vyjádřil jsem svůj zájem o téma
psychoterapie s pacienty s hraniční poruchou osobnosti. Tato část měla za cíl stimulovat
zkoumaný subjekt k vyprávění. Zkoumaný subjekt neznal dopředu přesné zaměření
výzkumu (psychoterapeutický vztah).
2. Na začátku rozhovoru jsem nechal terapeuta spontánně si vybavit jakoukoli
situaci s hraničním pacientem a poprosil jsem ho, aby mi ji popsal. (Příklad otázky:
Vybavil byste si teď jakoukoli situaci s pacientem nebo pacientkou, kterému byla
diagnostikována hraniční porucha osobnosti… Můžete mi popsat, jak ta situace vypadá a
co se s vámi děje?)
3. Dále jsem terapeuta poprosil, aby si vybral konkrétní terapeutický příběh
individuální terapie s pacientem se zmíněnou diagnózou a zajímalo mě vše, co souviselo
s jeho vnímáním a prožíváním terapeutického vztahu s tímto pacientem. (Příklad otázky:
Vyberte si, prosím, jeden případ individuální terapie s hraničním pacientem nebo
pacientkou. Jak jste prožíval vztah s ní/ním v průběhu terapie?…) Snažil jsem se
podněcujícími, nikoli ovšem direktivními vyjádřeními (např. řekl jste, že jste si na něj
doma často vzpomněl…) vybraný psychoterapeutický příběh maximálně vyčerpat.
4. Po vyčerpání prvního příběhu jsem terapeuta/ku vyzval, aby si vybral ještě
jeden případ, pokud možno s osobou opačného pohlaví, než o které mluvil předtím.
Stejným způsobem jsem se snažil vyčerpat i druhý příběh.
5. Na závěr rozhovoru jsem respondentovi vyjádřil dík za čas a zájem se výzkumu
zúčastnit.
Otázky jsem se snažil formulovat v souladu s běžně používaným jazykem a jako
odpovídající kontextu tak, aby působily co nejpřirozeněji. Do vyprávění jsem
zkoumaným subjektům vstupoval minimálně, otázku jsem zopakoval v případě, že se
zkoumaný příliš odchýlil od tématu (např. Mě by ovšem zajímalo, co se s vámi dělo…
nebo Mě by více zajímalo, jaké to pro vás bylo…) a neodpovídal na základní otázku.
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Když jsem si nebyl jistý, zda jsem respondentovu vyjádření správně porozuměl, tak jsem
jeho výrok zopakoval s otazníkem, případně s doplněním větou typu „jak to myslíte?“.
V krajním případě dvojznačnosti jsem položil alternativně formulovanou otázku „myslíte
to tak …, nebo tak…?“. Během vyprávění jsem občas verbálně i neverbálně vyjádřil svůj
zájem nad tím, co zkoumaný vypráví.
Doslovný přepis všech rozhovorů je uveden v příloze práce. Rozhovory byly jen
minimálně upravovány, a to podle následujících pravidel:
1. Byla vypuštěna vycpávková slova (jako, jakoby, tak jako, prostě, že jo apod.)
jen v případech, kdy působila v textu neesteticky, opakovala se několikrát po
sobě a neměnila smysl nebo význam výpovědi.
2. Nespisovné koncovky u přídavných jmen a zájmen podle vzoru mladý (-ej) byly
z důvodu estetičnosti změněny na spisovný tvar.
3. Zbylá nespisovná vyjádření byla ponechána v původním tvaru.
4. Pomlky a nedokončené nebo přerušené výroky byly znázorněny třemi tečkami
(…).
5. Pokud se respondent zasmál, bylo to v textu vyznačeno [„(smích)“].
Vzhledem k tomu, že analýza výpovědí je zaměřena obsahově, považuji tento
způsob přepisu dat za vhodný.

5.2. Doplňující technika
Jako doplňující techniku jsem použil modifikaci techniky „čáry života“, kterou
popisuje Čermák (2004). Tato technika se podle něj používá především v psychoterapii
ke stimulaci klienta k rozhovoru o jeho životních problémech.
Tuto techniku jsem použil na závěr rozhovoru ze dvou důvodů: 1. Chtěl jsem
obohatit poněkud statický způsob fenomenologické analýzy dat, která má těžiště
v mapování jednotlivých témat a jejich souvislostí, o dynamický pohled a pokusit se
zachytit vývoj terapeutického vztahu i terapie obecně. 2. Zároveň jsem chtěl doplnit
obsahovou koncepci výzkumného projektu rovněž o formální prvek z důvodu zvýšení
validity výzkumu.
Vybrané terapeuty jsem na závěr rozhovoru požádal, aby mi nakreslili „čáru
terapie“ s jedním ze dvou pacientů, o kterých během rozhovoru mluvili. Dále jsem je
nechal ke kresbě podrobněji vyjádřit.
Techniku pojímám pouze jako doplňující ilustraci, hlavní těžiště kladu na data
získaná z polostrukturovaných rozhovorů.
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6. Způsob zpracování dat
Při analýze dat získaných z rozhovorů jsem použil fenomenologickou analýzu.
Vycházel jsem přitom z postupu fenomenologické analýzy popsaného Moustakasem
(1994) a Bachelorovou (1995) a interpretativní fenomenologické analýzy popsané
Smithem et al. (1999).
Postup fenomenologické analýzy jsem zvolil (podobně jako metodu sběru dat)
s ohledem na celkový charakter výzkumného projektu. Ten se snaží popsat fenomén
psychoterapeutického vztahu se specifickou skupinou pacientů, má explorativní charakter
a zjišťuje zkušenost terapeutů se vztahem pacientů s psychiatrickou diagnózou BPD.
Podle Hendla (2005) se právě fenomenologická analýza používá v kvalitativním
výzkumu zaměřeném na osobní zkušenost zkoumaných subjektů. V jejich zkušenosti se
potom hledají invariantní struktury (esence zkušenosti) a dále společné rysy u více
zkoumaných jedinců.
Podle Smithe et al. (1999) si interpretativní fenomenologická analýza klade za cíl
porozumět pohledu účastníka na předmět výzkumu a zkoumá subjektivní význam, který
přisuzuje člověk vnímanému světu. Důležité přitom je získat perspektivu zkoumané
osoby. To je možné pouze za předpokladu odhlédnutí, respektive uvědomění si vlastních
prekoncepcí na straně výzkumníka, které se vztahují k tématu výzkumu. Mezi
prekoncepce patří osobní prožitky na základě vlastní zkušenosti i dosavadní vědecké
poznatky. Podle názoru citovaných autorů se tady metoda vždy přizpůsobuje
jedinečnému způsobu práce výzkumníka.
V mém výzkumu jsem zvolil interpretativní fenomenologickou analýzu s prvky
modifikace fenomenologické analýzy Stevick-Colaizzi-Keenovy metody (Moustakas,
1994, s. 121-2) a fenomenologické analýzy popsané Giorgim (cit. dle Bachelorová,
1995). Analýza dat má formu idiografické studie, kdy pracuji vždy s každou výpovědí
zvlášť. V další fázi jsou srovnávána témata získaná z jednotlivých rozhovorů a jsou
vybrána ta témata, která se opakují u více probandů.
Zvolený postup fenomenologické analýzy dat podle jednotlivých stupňů:
1.

Smysl fenoménu jako celku – Doslovně přepsaný text rozhovoru byl čten za

účelem získání smyslu fenoménu jako celku vyplývajícího ze zkušenosti respondenta.
Byl zvolen obecný název jednotlivého příběhu, který vyplynul z podstatných prvků
výpovědi zkoumané osoby při zachování charakteru jeho jazykových vyjádření.
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2.

Rozčlenění textu na jednotky – V textu byly určeny všechny jednotky

relevantní k tématu rozhovoru (situace, myšlenky, pocity).
3.

Epoché a fenomenologická redukce – Bylo pracováno jen s prvky a vztahy

obsaženými v textu, zaměřeno na to, jak se v textu jeví a jak z něho vystupují, odhlédnutí
od osobních zkušeností a asociací výzkumníka, prozatímně opuštěny všechny dosud
známé koncepce a znalosti vztahující se k tématu rozhovoru.
4.

Hledání témat – Byla vytvořena obecněji formulovaná témata, ke kterým by

se vztahovaly zjištěné jednotky objevující se ve výpovědi.
5.

Hledání vztahů – Všechna témata byla přepsána na zvláštní papír a byly

hledány všechny možné vazby mezi nimi, možné shluky či překrývání, rozdělení textu na
základní a nadřazená témata (shluky základních témat).
6.

Seznam témat – Byl vytvořen uspořádaný kompletní seznam témat zahrnující

hlavní a základní témata. Získaná témata byla interpretována. Každé téma bylo navíc
podepřeno doslovnými citacemi z textu. Ve výsledcích jsou doslovné citace pro rozlišení
psány kurzívou.
7.

Imaginativní variace - Byla provedena reflexe vytvořené struktury témat,

zvažována jiná možná zobecnění.
8.

Pokračování analýzy s dalšími případy – Každý rozhovor byl analyzován

výše popsanými kroky zvlášť.
9.

Seznam společných témat – Jednotlivé seznamy témat byly srovnávány za

účelem vytvoření společného seznamu témat, která se vyskytovala u dvou nebo více
účastníků výzkumu.
10.

Sjednocení formulací společných témat u seznamů témat jednotlivých

respondentů – Pro praktickou orientaci byly po vytvoření společného seznamu témat
upraveny formulace těchto témat u analýzy výpovědí jednotlivých respondentů tak, aby
byly formulovány pokud možno stejnými označeními.
U formulace výsledků jsem pro úplnost použil výčet zjištěných témat s kompletními
doslovnými ukázkami z rozhovorů. Považuji to za užitečné zejména pro to, aby i čtenář
mohl v rámci své vlastní „imaginativní variace“ zvážit jiné možnosti struktury témat a
zobecnění údajů z výpovědí. Ukázky z rozhovorů ke kontextu terapie přikládám až
v příloze.
K analýze doplňující techniky „čáry terapie“, která je modifikací techniky životní
linie, jsem postupoval následovně: Čermák (2004) ve výzkumu 52 dospělých dospěl
k následující typologii životních linií:
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•

Životní krize s malými ztrátami s rychlou obnovou

•

Postupný vzestup

•

Plánovaný zisk s očekávaným rizikem

•

Životní krize s pády a vzestupy

•

Moratorium

•

Proměna (Metanoia)

V analýze čáry léčby jsem se snažil čáru přiřadit k některé z těchto typologií a
okomentovat ji. Výsledek analýzy doplňující techniky sloužil k ilustraci a doplnění
výsledků získaných analýzou rozhovorů.
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7. Výsledky
7.1. Terapeut č. 1
Terapeut č. 1 má 33 let a jako psychoterapeut pracuje 7 let na psychiatrickopsychoterapeutickém oddělení, kde se mimo jiné často setkává s pacienty s diagnózou
emočně-nestabilní poruchy hraničního typu. Vzděláním je lékař, má specializační
způsobilost

v oboru

všeobecné

psychiatrie.

Má

absolvovaný

neakreditovaný

psychoterapeutický výcvik v satiterapii. V letošním roce absolvoval rovněž výcvik
v supervizi.

7.1.1. Seznam témat u výpovědi terapeuta č. 1

Hranice terapeut - pacient
•

Překračování hranic terapeutického vztahu pacientem

…Mně se vybavila situace nikoli teda úplně terapeutická (smích), kdy ta pacientka,
která ke mně tehdy chodila normálně, přišla mimo sezení, přivedla další pacientku, taky
hraniční, aby ji ukázala, jak je to tady u mě v pracovně pěkný. Mně jí takhle přivedla,
fakticky na exkurzi…
•

Testování hranic pacientem

…No, testovat, taková ta snaha dostat se někam za ňákou bariéru, za ňákou hranici,
to bylo ze začátku i tady, ona nevydržela sedět prakticky tak, jak tady sedíme teď, musela
zkoušet jaký to je támhle a tuhle a ty sezení neměly nějaký moc standardní průběh, než se
to… A pak už jo, pak nějak se postupně (smích)…
…Hodně to tam jelo na tý vztahový rovině, protože ta její snaha prolomit tu hranici
byla veliká, o to víc jsem nějak se snažil to nějak ustávat (smích), což se nakonec ukázalo
jako dobrý. Protože jí se tohle dařilo, se nabourávat do vztahů. A prostě svým
kamarádkám balila manžely a chlapy, byly z toho veliký …, pak z toho byla nešťastná
vždycky zpětně a tak jako…
 Flirtování pacienta
…Já jsem přemýšlel, jestli se mnou jako flirtovala, jestli o mě usilovala, jako o
chlapa třeba a to nevím. Tuhle otázku si asi taky neumím…Jo, tlak tam byl, nevím jestli
zrovna na to, já nevím, mě balit nebo takhle, ale vím, že jsem pořád měl tendenci jakoby
se držet, zkrátka být pevný a nepouštět se do dobrodružství, no. Takže asi jo…
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…do flirtu, do takovýho toho testování, co všechno unesu a jako takový…
•

Snaha udržet hranice, pozitivní hodnocení udržení hranic terapeutem

…Hodně to tam jelo na tý vztahový rovině, protože ta její snaha prolomit tu hranici
byla veliká, o to víc jsem nějak se snažil to nějak ustávat (smích), což se nakonec ukázalo
jako dobrý…
…ale vím, že jsem pořád měl tendenci jakoby se držet, zkrátka být pevný a
nepouštět se do dobrodružství, no…

Extrémní výkyvy pocitů terapeuta s pacientem
…No a procházela různýma stavama, já taky, samozřejmě, protože díky tý poruše,
vlastně tý osobnostní struktuře, si totálně rozkopala vztahy s lidma, což dost těžce nesla…
…taková ta otázka, jestli je mi sympatická, nesympatická, jestli ji mám rád, nemám
rád, těžko říct, to prostě fakt procházelo změnama. To i v rámci sezení, vím, že to vždycky
začalo… že to sezení prostě… ona odcházela vždycky lepší, říkala jakože dobrý, bylo
ňáký odhodlání, pak byl týden a pak přišla a první půlka sezení vždycky totální beznaděj,
nebo takovýto sdílení toho mezidobí byla totální beznaděj. Si říkám, ježišmarja, zase je to
… Pak jsme se nějak do toho dostali, povídalo se, a pak zase z toho jako vylezlo, že se jí
třeba něco povedlo, protože ona měla tendence vidět ty věci negativně, no a pak zase…
Takže začínali jsme vždycky na nule, dostali jsme se na deset a pak zase, takže to bylo
v takových vlnkách…
•

Lítost nad pacientem vs. únava z terapeutické práce, chuť skončit

…no a tam to pak kolísalo dlouho mezi ňákou lítostí a potom už ňákou takovou …
nějak to skoncovat, v podstatě ukončit, už to bylo dlouhý, únavný…
…To bylo o naštvání na mý straně, taková ta intenzivní chuť to skončit…
…jak to všechno se vyvíjelo, a už to šlo k takovýmu, možná, soucitu, ale prostě
střídalo se to pořád s tou únavou. S tou únavou, „vždyť je to dlouhý, je to nekonečný,
nechce to prostě…“, takový pocit „vždyť to nikam nespěje“. I když já jsem ty kroky někdy
viděl. No, ale ona je zase nechtěla vidět, když pak byla depresivní, takže takový to
vyjasňování… Jako byla to směsice…
…a já už jsem se těšil, jak už jsem mu to fakt přál, a teď nevím, jestli kvůli němu,
nebo kvůli tomu, aby už to skončilo pro mě, jako ta terapie, aby to dopadlo, a ono to
nedopadalo. A on vždycky našel tisíc důvodů, proč to nedopadlo, teď já už jsem
procházel …, že jsem mu moc nevěřil, jsem si říkal „ten si snad vymýšlí“, pak zase sem,
pak zas takováta lítost, takovýto „ten má smůlu“, pak si říkám, to už přece není možný…
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•

Střídání pocitů lítosti a naštvání

…já jsem myslel, že mě trefí šlak, ale zároveň teda, ježto jsme v tý době byli
vztahově teda tak nějak, jakože ona byla hodně zranitelná, hodně úkorně nesla jakýkoli
odmítání, a bylo to tenkrát tak jako že jsem neměl zrovna to srdce jí vypakovat, tak jsem
na to tak jakoby z části přistoupil, ale zároveň jsem teda zažíval velmi nepříjemné pocity
a chuť je obě vyhodit, takže jako tak…
•

Pozitivní hodnocení otupování hran výkyvů a emočního zklidňování
pacienta během terapie

…Ale myslím, že jako k něčemu to možná bylo, že se otupoval ten rozdíl, jakože to
bylo nula – deset, pak třeba nula – pět, takže už to bylo pro mě příznivější, jako
příjemnější, vidět ji, že funguje v ňákým rozumnějším rozmezí…
…No a pak se to nějak začalo usazovat, pak v tom druhým roce vcelku fungovala,
už jsem z toho měl dobrý pocit, byl jsem spokojený, že nepadla do ňákých depresí a pak
nějak zmizela…
•

Impulzivita vs. deprese u pacienta a promítnutí do vztahu

…U něj dominovala prostě – takovýto šílený kolísání od hrozný impulzivity, kdy
opravdu vybuchoval, koulel očima, zatínal prostě dycky pěsti nebo do něčeho bušil, a pak
dycky totálně jako změk’ a úplně byl jako rozesraný, takový plačtivý, bezradný, totálně
prostě „co mám dělat, co tohle…“, no a v tomhletom jsme se pohybovali zpravidla v těch
sezeních…
…Ale prostě … to lítání bylo šílený, že fakt… jak jsem to prožíval, no, taky
bouřlivě…
…zároveň tím, že byla impulzivní, tak prostě nedokázala jinak, ale byla chytrá,
takže to viděla a věděla, takže upadala často do depresí. No a já jsem jí z toho ňákým
způsobem tahal, snažil jsem se to nějak ustávat…

Vynucení si terapie pacientem
…se ocitla tady u nás a já jsem jí měl jako doktor na starosti, prvně, s tím, že ňáká
terapie v tu chvíli zatím nebyla nějak vůbec ani zamýšlená, protože nebylo v celku jasný,
o co jde, tam šlo o nastavení medikace nějak…
…ani to terapie být neměla, víceméně si ji jakoby vymohla, já jsem pak povolil
nějak…
…On teda stejně se nedal a zase se nějakým způsobem do tý pozornosti dostal, že
chtěl ňáký věci probírat, sdílet…
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•

Vnitřní pobídky na straně terapeuta

…Ale pak už se domohla… Ona se teda víceméně domáhala toho, stalo se to vlastně
tak, že si to víceméně vymohla tu terapii asi. Já jsem … Mně se do toho moc nechtělo a to
jsem tehdy snad ani nevěděl v tý době, že je emočně nestabilní, tam se zvažovaly jiný
diagnózy, ale pak to k tomu nějak teda dospělo a ten vývoj to potvrdil, takže prostě
takovýto dobývání se sem, to je ta, co si přivedla tenkrát pak tu …(kamarádku) Ale pak
teda nějak tím jak na mě … tím jak na mě byla zlá docela a dost mě i kritizovala, tak se to
z toho naštvání začalo překlápět zase do ňákýho toho pocitu jako viny, nebo takhle – že
bych se jí teda měl věnovat. Takže to vlastně přeskočilo z toho „tak už dej teda pokoj“ do
takový, teda prostě nějak to korektně udržet nebo do ničeho se moc nepouštět, do
takovýho „měl bych se tomu začít věnovat“…
•

Lichocení ze strany pacienta

…ona tady vlastně byla, pak odešla, ale říkala, jakože nikoho nemá, nikdo s ní
takhle dlouho teda nepracoval, což byla taková ňáká voda na můj mlejn, takže jsme se
domluvili ambulantně…
•

Od pohovorů ke strukturované psychoterapii

…Takže jsem domluvil prvně teda, že bysme měli teda ňáký pohovory občas, aniž
jsem tomu teda měl nějaký záměr říkat psychoterapie…

Vývoj vztahu
•

Přibližování ve vztahu – vývoj pocitů od naštvání po soucit

…že to bylo o přibližování, že z toho, jak mě štvala ze začátku to pak přešlo
v takovou lítost, jak to má, protože tím, jak jsem do toho nějak víc asi viděl, byl jsem
v tom s ní, tak jsem si říkal, vždyť ona nemůže jinak. Že z takovýho toho „proč tak vyvádí
takový kraviny“ v podstatě, tak s tím vztahem to bylo postupně takový „ona to fakt nemá
lehký“, už jsem znal vlastně její osobní historii, to z jaký rodiny vlastně byla…
…Ale pak teda nějak tím jak na mě … tím jak na mě byla zlá docela a dost mě i
kritizovala, tak se to z toho naštvání začalo překlápět zase do ňákýho toho pocitu jako
viny, nebo takhle – že bych se jí teda měl věnovat…
•

Od kritiky terapeuta po závislost na něm

…Začala chodit a ze začátku to bylo hrozně takový bouřlivý, bylo to o těch
stížnostech, ale pak jsme si k sobě nějak našli trochu vztah, začalo to být tím, jak jsem
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povolil, tak ona začala být taky přiměřenější a překlopilo se to do zase takový, myslím si,
závislosti hodně…

Terapeutovy obsahy v průběhu terapie v užším smyslu
•

Výrazné (bouřlivé) pocity

…Začala chodit a ze začátku to bylo hrozně takový bouřlivý, bylo to o těch
stížnostech…
…Takže začalo to velmi…velmi (smích) bouřlivě…
•

Pocit naštvání

…Ona se projevovala na oddělení velice bouřlivě a hned do mě startovala, vlastně
od začátku, všechno bylo špatně, všechno bylo omezující, takže byla na mě dost zlá, dost
mě štvala, protože prakticky cokoli jsem udělal, tak … Začalo to hodně tak jako
nepříjemně, ten náš vztah…
•

Pocit beznaděje

…A potom zase taková beznaděj, protože jako … u něj to bylo o tom, že on ztratil
práci…
…první půlka sezení vždycky totální beznaděj, nebo takovýto sdílení toho mezidobí
byla totální beznaděj…
•

Pocit strachu

…To bylo ze začátku o strachu, jestli něco nevyvede, nebo něco neudělá, pak zase o
strachu o něj, protože tak jak on byl hodně prostě napružený, tak jsem si říkal, že tenhle
člověk je schopný prostě jít a praštit hlavou o zeď nebo o topení někde, jak to párkrát
udělal koneckonců…
•

Terapeutovo rozumové zpracovávání chování pacienta

…Jo, vybavím si chlapíka, co seděl na vašem místě, ten byl jako…, ten měl třeba u
tý impulzivity, kdy na mě tady … no on tomu říkal, že mluvil, ale fakticky řval, že ty svoje
impulzy zvládá, tloukl tam do tý zdi, já jsem myslel, že prorazí ten sádrokarton, ale teda
taky jsem si říkal, jestli začne za chvíli tlouct mě (smích) a co jako, jestli se mám už
pakovat nebo klidit, co se to vlastně děje, no… To zase bylo z takovýho toho výbušnějšího
spektra…
…Jsem vždycky přemýšlel, jestli rozláme tu židli, nebo rozbije, nebo rozbije prostě
(smích) tady to obložení nebo přizabije mě…
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…Já jsem přemýšlel, jako co se to vlastně stalo a pak co chtěla ona vlastně, proč
sem přivedla tu druhou a tak dále…
•

Obavy ze sebepoškozujícího nebo suicidálního jednání

…Je fakt, že ze začátku, ona měla všeljaký úvahy, nejsem si teď jistý, jestli se zrovna
nesebepoškozovala, tady tahle ta, ale ty úvahy, že se otráví lékama, nebo něco takovýho
tam byly a vím, že mě napadalo, jako napadalo mě, že jsem si třeba na ní vzpomněl třeba
večer a říkal jsem si, jestli si něco neudělala nebo jestli něco nevzala, jo, takový ten
strach jako co se stane nebo aby se něco nestalo…
…tak jsem si říkal, že tenhle člověk je schopný prostě jít a praštit hlavou o zeď nebo
o topení někde, jak to párkrát udělal koneckonců. Takže taková ta obava, aby si něco
neudělal…
•

Reflexe terapeutických cílů

…Jsem si říkal, tak možná že jsem chtěl něco, co on nechtěl, ale o čem to teda pak
jako je (smích)…
•

Větší zapamatovatelnost pacientů s BPD

Jako že zůstávají v hlavě. Jakože tyhle lidi si vybavuju. Třeba jako lidi úzkostní
nebo takhle, to myslím, že zapomenu třeba, ale na tyhle lidi jakože tolik nezapomínám, že
si myslím, že ňákých deset patnáct případů, bych si vybavil docela nějak tak s detailama,
i třeba bez poznámek.
•

Náročnost terapeutické práce s pacientem s BPD

…pak se sem vracel opakovaně, byl tady asi třikrát a vlastně vždycky měl tu čest,
nebo já měl tu čest pracovat s ním, protože on byl teda dost náročný…
pak při těch dalších hospitalizacích už to bylo spíš takový podpůrnější, to už se mi
do toho nechtělo, nechtělo se mi do toho nějak vrhat…
… zároveň tím, že byla impulzivní, tak prostě nedokázala jinak, ale byla chytrá,
takže to viděla a věděla, takže upadala často do depresí. No a já jsem jí z toho ňákým
způsobem tahal, snažil jsem se to nějak ustávat…
•

Nejistota a pochybnosti ohledně hodnocení terapie
 Hodnocení vlastní úlohy v terapii

…což právě zase začnu dělat ty otazníky, co mu teda vlastně bylo nebo nebylo.
Jestli to teda byla ňáká fáze, kterou překonal, a teď to je takhle, jak byl dřív, nebo vlastně
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teda co to …, jaká tam byla ta moje úloha v tom jeho příběhu, to teda zpětně taky nemůžu
říct, že bych věděl…
…Takže ony byly spokojený a já jsem si tady drbal hlavu, jestli to bylo dobře nebo
špatně…
…Nejistota, pochybnost o sobě, jestli… taková ňáká úzkost, jestli … co to vlastně je,
jestli jsem se zachoval správně nebo špatně nebo co vlastně. Jak moc to napomohlo ňáký
tý situaci naší…
 Hodnocení účinných faktorů
…Takže to bylo takový – jsem kolikrát nevěděl, co si o tom mám myslet, o čem to
vlastně bylo, nebo nebylo, to bylo takový s porný… Ona vždycky říkala jako že jo, jako že
jí to k něčemu je. Já sám jako jsem ňáký pochybnosti vždycky měl, co bylo zrovna to, co
jako pomohlo…
 Hodnocení efektu terapie
…Na jistotě mně to rozhodně teda nepřidalo, ohledně výsledků…

Terapeutovy reprezentace pacientových obsahů
•

Pacientova potřeba sdílení nepříjemných pocitů

…A potom zase taková beznaděj, protože jako … u něj to bylo o tom, že on ztratil
práci. A jak jí nemoh’ najít, tak odsud jezdil na konkurzy, teď byl z toho šíleně vyplesklý
a zpravidla to vždycky ňákým způsobem pokazil, takže tu práci nedostával. A prostě
hromadily se frustrující zkušenosti, neúspěchy, který tady vždycky chodil sdílet a já už
jsem se těšil, jak už jsem mu to fakt přál, a teď nevím, jestli kvůli němu, nebo kvůli tomu,
aby už to skončilo pro mě, jako ta terapie, aby to dopadlo, a ono to nedopadalo…
…A on vždycky našel tisíc důvodů, proč to nedopadlo, teď já už jsem procházel …
že jsem mu moc nevěřil, jsem si říkal „ten si snad vymýšlí“, pak zase sem, pak zas
takováta lítost, takovýto „ten má smůlu“, pak si říkám, to už přece není možný, vždyť už
vystřídal tolik, no a …taky byl takový ten „klepač“, že přicházel i mezi sezeníma s každou
věcí, všechno chtěl hnedka jako sdílet…

Terapeutický vztah důležitou součástí terapie
…Jako myslím, že to byl pro mě takový nejdelší a nejtěžší případ, co jsem měl.
Nejintenzivnější. Hodně to tam jelo na tý vztahový rovině…
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Kritika terapeuta
…A začala pak prostě tady docházet a neustále se něčeho dožadovat, zpravidla to
bylo o kritice, o tom, že něco dělám špatně, že s něčím není spokojená.
…Začala chodit a ze začátku to bylo hrozně takový bouřlivý, bylo to o těch
stížnostech…
… tím jak na mě byla zlá docela a dost mě i kritizovala…
…Ona se projevovala na oddělení velice bouřlivě a hned do mě startovala, vlastně
od začátku, všechno bylo špatně, všechno bylo omezující, takže byla na mě dost zlá, dost
mě štvala, protože prakticky cokoli jsem udělal…

Nezpochybňování terapeuta
…No, ze začátku, jako ono to… tam to bylo … to bylo v tom, že on na mě nějak jako
hrozně dal, když to porovnám s tím předchozím, že mě bral jako asi někoho, kdo mu může
pomoct nebo kdo nějak teda to se snaží řešit, protože jsem se fakt myslím snažil, a takže
jako nebylo tam zpochybňování ňáký z jeho strany moje. On zpochybňoval sebe, on to
všechno obracel jakoby proti sobě…

Dlouhodobost terapeutického vztahu
…Takže jezdila opravdu hodně dlouho, to byla tady někde z nedaleka, takže jezdila
pak dva roky asi…
…pak začala chodit ambulantně, no a to s přestávkami vlastně 2 roky chodila. Ty
přestávky byly třeba prázdniny, nebo že jsme třeba ke konci roku to nějak ukončili,
myslím teda normálního, kalendářního, řekla, že to zkusí, protože se něco objevilo, ona
dělala to divadlo, občas někde třeba jezdila nebo takhle s někým, takže neměla možnost
chodit, jako na ty sezení, takže bylo tam, já nevím, třeba tři přerušení, třeba na tři měsíce,
nebo tak. A pak se vždycky vrátila.

Problém s ukončováním terapie
…My jsme končili naněkolikrát v podstatě. Vždycky něco bylo, nějak jsme to dotáhli
a už jsem měl jako radost, že je konec, ale vždycky zůstal takový … se začal objevovat
takový zvláštní pocit, že ještě asi není konec a ona se skutečně třeba pak po třech
měsících vrátila a zase jsme začali znova…

64

Nevyhledávání nebo vyhýbání se terapii s hraničními pacienty
…Jo, jakože takhle čistě jenom o hraničních pacientech, je fakt, že jich hodně
chodilo. Tím, že jsme na psychiatrii, v běžný práci bych jich asi tolik nepotkal. Ale
vnímám, že jich nemám tolik. Že ze začátku prostě nějak, jakoby, jich bylo víc a teďka, i
když chodí, tak jako ne se všema… nebo ne všechny mám teda na starosti nebo třeba…
Takže taky přemýšlím, do jaký míry se třeba tomu vyhýbám (smích), že se do toho
nepouštím, nevyhledávám to…
…a jak jsme se znali z toho prvního pobytu, tak už ho nikdo jiný nechtěl (smích)…

Výsledky terapie
•

Pocit zklamání

…no a takže potom pro mě velký zklamání teda bylo, když jsem takhle rok dřel, a
tam teda taky, myslím, oba jsme se jako hodně snažili, takže nějak se v něm něco zlomilo
a začal jako řešit, na důchod jako… A… Že chtěl důchod. Že najednou zjistil, že asi to…,
že je to ňáká varianta přežití pro něj…
…Mně to hrozně … mně to hrozně jakoby tohleto, jakoby zdevalvovalo zpětně to, co
jsme dělali. Mně přišlo, že, tak sakra, docela jsem se snažil, investoval jsem do toho
hodně, měl jsem dojem, že jo, že nějak se snažíme, pak nějak odcházel jako že jo a pak šel
do důchodu. A najednou to bylo jiný a už jsem nějak…, nějak mi to vzalo tu chuť, tu chuť
nějak víc v tom pokračovat…
•

Rozpaky při setkání po ukončení terapie

A pak občas ho potkám takhle ve městě někde, on se tady občas vyskytne a tak se
tak dycky tak … no nevím, jestli se ke mně moc hlásí, pozdraví, ale nejsem si jistý, jestli
mě rád vidí. Jo, říkám si, jestli je tam ňáká výčitka, jo (smích) nebo něco…
…No, je to takovýto zaskočení a jako objeví se ty vzpomínky. Takový ten otazník,
spíš nepříjemný jako. Radši bych ho nepotkal asi. O představě, že bychom se jako začali
bavit, ale myslím, že i on, jednou jsme se nějak v čajovně potkali, on tam rozmlouval
s ňákou ženskou, když mě viděl, tak byl totálně jako nervózní, vyřízený, já teda taky, takže
jsem si tam ani nesed’ a rovnou jsem vypálil zase si někde sednout jinam. To než jsem
teda přišel, tak vypadal jako v pohodě…
•

Pocit nostalgie

…Jo jako je to ňáký vzrušení, prostě, jako ožívá to, je to takový… já nevím, jestli
příjemný nebo nepříjemný, je tam taková nostalgie určitá, už tam není takovýto
naštvání…
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•

Zájem o vývoj pacienta po skončení terapie

…A když potom v těch delších mezidobích jako taky, to se mi občas vracelo, říkal
jsem si, jak se jí asi to povedlo, třeba s tou rodinou to nějak urovnat, jak se jí tam asi
daří, protože ona vlastně z tý školy skončila zpátky u rodičů na rok, protože vlastně
skončila školu, neměla práci, takže byla doma a to nesla velmi těžko, protože se vrátila
tam, kde to všechno jakoby začalo ňákým způsobem a vedla úvahy různé, takže sem měl
pak vždycky obavy, že to bude horší, že to prostředí… jakože ty karty měla rozdaný hodně
blbě. Že mě to pak napadalo, jako že to asi nebude třeba dobrý a co s ní bude…
…Teďka v tuhle chvíli, když o tom mluvíme, tak mě nějak napadá, co s ní asi je.
Protože se neozvala, ona odcházela s ňákým rozhodnutím, jakože práce ňáká a co by teda
chtěla, jak s tou školou, jestli to dodělávat, nedodělávat a vypadalo to docela fajn a tak
jakoby mě zajímalo, jestli jede ve svým starým, jestli se sžila s tím svým životem nebo
jestli se nějak podařilo jí z toho vyhoupnout jako zpátky…
•

Víra v úspěšnost terapie

…takže mě by zajímalo, co vlastně s ní je, jestli třeba někde pracuje, něco dělá nebo
s někým žije, nevím a ani nevím, co bych si tipnul, jako chci věřit tomu, že jo…

7.1.2. Čára terapie u terapeuta č. 1
Čára terapie u terapeuta č. 1 má základní tvar životní krize s malými ztrátami
s rychlou obnovou, zejména ve své první třetině. V dalších dvou třetinách se výkyvy
podstatně zmenšují a zaoblují. Na konci čáry je nakreslen otazník. Terapeut znázornil
čarou individuální terapii s pacientkou, kterou si vybral k vyprávění jako první.
Na první pohled je patrný rozdíl mezi charakterem čáry v první třetině a v dalších
dvou třetinách. Jde v podstatě o radikální zlom. Velikost výkyvů čáry se sice mění
rovnoměrně, ale hrany se zaoblují zlomově. Terapeut vypovídá o postupném otupování
hran emočních výkyvů pacienta během terapie a sám čáru připodobňuje tomuto tématu.
O nějakém zlomu v terapii nehovoří.
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7.2. Terapeutka č. 2
Terapeutce č. 2 je 41 let, v současnosti pracuje jako psychiatr a psychoterapeut ve
zdravotnickém zařízení pro léčbu návykových nemocí. Pracovala na otevřeném
psychoterapeutickém oddělení, kde probíhala léčba mimo jiné i pacientů s poruchami
osobnosti. Má specializovanou způsobilost z všeobecné psychiatrie a systematické
psychoterapie. Psychoterapeutické vzdělání dosáhla v integrované psychoterapii (F.
Knobloch). Má zkušenost s více než 5 pacienty s diagnózou emočně-nestabilní poruchy
osobnosti hraničního typu v individuální terapii.

7.2.1. Seznam témat u výpovědi terapeutky č. 2

Diagnóza jako předporozumění
•

Obavy před začátkem terapie na základě diagnózy
…V prvním kontaktu mě vždycky, když dostávám do rukou člověka, který už tuto

diagnózu má přiřknutou, tak mě vždycky napadne: „Ó jé, to bude ale práce.“ To je moje
… U téhleté reakce spontánní jsem se přichytla mnohokrát…
•

Předpojatost k diagnóze
 Negativní předpojatost
…protože všeobecně tihle lidi jsou i zkušenými psychoterapeuty vždycky braní jako

ohromný problém ještě předtím, než vůbec otevřou dveře. To je – všeobecně jsme se o
tom bavili mnohokrát a je to celkem všeobecně přijímaná zkušenost. To mluvím o jakési –
teď si nemůžu vzpomenout na to slovo – předpjatosti (předpojatosti), které učiním
dopředu…
…Takže když přišla, tak přišla s diagnózou tou dotyčnou, patřičnou, a
s předdiagnózou „s tou už se toho mnoho nedá dělat.“ Jo, to je takovéto předběžné
očekávání…
 Snaha o její reflexi
…a pro mě samotnou je to takové jakési varování, že ta psychiatrická značka, ta
diagnóza, má ty všechny další konotace, než je jenom ten prostý popis. Já sama jsem na
sobě zvyklá tyhle reakce sledovat, vidím, že tuhle tendenci mám, a dovolím si domýšlet, že
něco podobného se odehrává zřejmě v hlavách lidí, kteří vědí, co tahleta diagnóza
znamená, a třeba nejsou zvyklí takhle to reflektovat…
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 Hodnocení nebezpečnosti negativní předpojatosti
…Že je to nebezpečná diagnóza…
 Snaha o vyhnutí se specifikace hraniční poruchy
…Mně se k tomu vybavuje to, na základě mých vlastních zkušeností, že pokud je to
jenom trochu možné a nacházím jenom trochu zdůvodnění, tak nikdy nepíšu poruchu jako
„hraniční porucha osobnosti“, vždycky, když mám jenom aspoň trošku důvod, tak píšu
smíšená. Prostě proto, že se obávám, že taková ta předpojatost je něco, co dopředu může
zabrzdit třeba i ten terapeutický vztah, který by třeba i mohl vzniknout…
•

Individuálnost hodnocení každého případu bez ohledu na diagnózu
…A jinak nakonec musím říct, že nestalo se to často, ale když se podaří s tím

člověkem navázat kontakt, tak je to nakonec jako u všech ostatních těchhle diagnóz, to
znamená sice napsáno je hraniční porucha osobnosti, ale ten příběh toho člověka je
vždycky tak individuální a tak osobitý, jako u všech ostatních jiných psychoterapeutických
příběhů…

Nabídnutí terapeutického řešení před vznikem vztahu
…tak jsem jí to nabídla, nabídla jsem jí, že pokud bude mít zájem něco řešit, tak
můžu se pokusit domluvit s některým z terapeutů nějakou péči a ona řekla, že nechce, že
si chce prostě odpočinout…

Role psychiatr vs. psychoterapeut
•

Snaha o úpravu medikace z pozice psychiatra
…jeden velký poměrně závažný problém byl – jak to korektně říct – řekněme

neúčelně hypertrofovaná medikace, kterou měla. Ona byla léčená kombinací
nejrůznějších tlumivých léků, benzodiazepinů a sedativních antipsychotik, no a výsledek
byl ten, že prostě byla teda opravdu nesmírně unavená, sotva se vlekla, při těch dávkách
to bylo očekávané, a já jsem jí teda navrhla v prvním kole, když jsem to viděla, že bych jí
bývala doporučila, že když jí ta únava tak vadí, abychom se spolu pustili do úpravy té
medikace. A ona začala, že chce a že se toho bojí. Že jakmile ji šáhli na léky a něco ji
chtěli ubrat, tak jí bylo vždycky hůř. No tak já, tak jsem jí tak jako nechala být, ona tam
tak čtrnáct dní pobývala, účastnila se toho základního programu…
…a ačkoliv to pro ni bylo spojeno s velmi nepříjemnými tělesnými prožitky, ona
skutečně, jak jsem jí tu medikaci teď postupně ubírala, ona skutečně byla schopna
zvládnout to, že jsem ji z toho koktailu těch benzodiazepinů a antipsychotik převedla na
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normální klasický stabilizátor – lamotrigin, který vlastně nedělá žádný takový ty úlevný
prožitky jako dělají tyhlety tlumivý léky, a to bylo pro mě první znamení, jakože asi fakt
jako něco chce. To je velká věc, když se ti lidi téhle chemické berly zbaví…
•

Podmínka úpravy medikace před zahájením psychoterapie
…a pak jednou šla na to dýchání, na ten nácvik těch relaxací a pak za mnou přišla,

že by měla zájem o terapii… Tak nevím, co se stalo, to já nevím. Ale řekla, že chce. A já
jsem řekla, že ze všeho nejdřív prostě musíme dát do pořádku tu chemickou válku proti
jejímu mozku, a to je pro mě takový první testovací krok u těchhle lidí, jestli jsou nebo
nejsou ochotni se sebou něco dělat a zbavit se těch často neúčelně předepisovaných léků
– benzodiazepinů a všeho možného. A ona kupodivu řekla, že chce…
•

Oddělení

pozice

psychiatra

a

psychoterapeuta

po

vzniku

psychoterapeutického vztahu
…ale neřídím její léčbu. Od té doby, co jsem nastavila ten stabilizátor, tak pokud
vím já, tak jí v medikaci zůstal, obmění se jí občas ta antidepresiva a ona velmi
odhodlaně bojuje s tím, aby když už je to jako nezbytně nutné, tak si nechá napsat ňáké
benzodiazepiny, ale užívá je opravdu krátkodobě. Ale jinak tak jako třeba když nemůže
spát. Takže po té lékařsko-psychiatrické stránce já už to neřídím…

Obsahy terapeuta v užším smyslu
•

Terapeut jako průvodce

…a pro mě je to klientka, se kterou…, kterou ráda doprovázím…
…No, zase stejný. Z mé strany stejný. Snaha o to, být průvodcem…
…Já si myslím – já to s ní mám tak, že já se opravdu vidím sama vůči ní v roli ňákého
průvodce. To by možná nejlíp vystihlo můj vztah k ní…
•

Vyhýbání se vyjadřování emocí v terapii

…Já do toho moc nerada tahám emoce, i když samozřejmě jako v soukromí bych si
mohla dovolit říct ano, mám tu ženu ráda, protože svým způsobem mně imponuje ta
bojovnost. Jak do toho jde, jo? Ale to já si nemůžu dovolit jí dát najevo.
•

Oceňování bojovnosti u pacienta

…mám tu ženu ráda, protože svým způsobem mně imponuje ta bojovnost….
•

Sympatie k pacientovi

…Tak samozřejmě, že jsou mezi náma vzájemné sympatie a že ona ví, že já se jí
snažím rozumět a že se mi to daří. Tenhle základ asi ano…
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…jako v soukromí bych si mohla dovolit říct ano, mám tu ženu ráda…
…Jasně mám ji ráda, je mi sympatická, jak to pořád nevzdává a jak to jde…
•

Víra v úspěch pacienta

…ale já ji tiše v soukromí držím palce a doufám, že to někam dovede.
•

Pocit užitečnosti

…A zatím se zdá, že jí k něčemu mohu být užitečná, tak jí v tom ráda pomáhám.
•

Analýza reakcí pacienta pro vnitřní sebereflexi (metapozice)

…No a na tom jsem se třeba naučila dobře, ověřila jsem si to, že je velmi užitečné pro
mě jenom vůbec její reakce. Teď už, když pracuju, tak jednou půlkou hlavy, pokud to
stíhám samozřejmě, jsem účastna v tom ději a druhou půlkou hlavy hlídám sama sebe,
jo? Tam jsem se naučila pokládat si takové ty otázky jako proč mě to štve. Proč jsem se
zrovna teď na ni naštvala. Ne že bych na ní snad jako nějak naskakovala, to ne, ale číst ty
emoce, které ona vyvolává ve mně, rozumět jim a pomoct ji nahlédnout, co to vlastně dělá
svému okolí, a tím pádem i sobě, to byl asi pro ní ten největší přínos…

Přístup terapeuta
•

Pojetí terapie jako učení
…opakovaně, vracet se k problémům, učit vidět je znovu a znovu, pořád si to

ověřovat, zkoušet…
•

Bezpodmínečná akceptace pacienta
 Uznání rozumové kompetence

…Čili když ona poznala něco, jak to má být, nebo si … já ji třeba dovolila si myslet
něco a ona si mohla zjistit, že jako když ona si něco myslí, tak já ji za to neodsoudím a
mohla tím pádem uvěřit svému vlastnímu rozumu, tak získala ňáký nástroj pomocí
kterého tak nějak postupně, pomaloučku, stráášně pomaloučku, krok za krokem
postupuje…
 Akceptace pacientova vnímání problému
…se mně vůči nim velmi v uvozovkách vyplatilo nebo ulehčilo navázání vztahu, že
jsem ty lidi brala vážně a že jsem jim dala najevo, že to, o čem mluví, považuju za jako
reálný problém. Ne reálnou věc, ale že to oni berou jako reálný problém, že si nemyslím,
že je to jako nesmysl nebo že je to ňáký jejich výmysl. Že je prostě beru vážně. Tohle.
Možná. Ať už byli jací byli, ať už byli nejrůznější, tak tohle byl ten základní krok. Co nám
umožnilo se nějak dát spolu dohromady do toho terapeutického vztahu…
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•

Autenticita

…Já prostě se snažím – jo takhle – já nezastírám v té terapii svoje city, a když mě
něco dojme, tak já ji to prostě klidně dám najevo. A zrovna tak, když ona se mě ptá na
názor, tak já jí ho řeknu. Takhle to vidím já, takhle mě to připadne. To není jakože by to
byla pravda…
…v okamžiku, kdy přijde na debatu, tak je to dycky … především se snažím, aby to
bylo pravdivý. Já prostě když se mě ptá, tak já ji odpovím. Když nevím, tak řeknu nevím…
•

Emoční podpora jako odpověď na potřebu pacienta

Když spolu procházíme ňáký ten úsek, přehráváme si to nějak psychodramaticky, prostě
něco řešíme, tak potřebuje spoustu emoční podpory, protože pro ní je to prostě těžké. Tak
já ji tu emoční podporu dám. Řeknu: „Já vím, že to bolí. Vydržte.“
•

Snaha o systematickou práci s pacientem
…A pak jsme spolu začali systematicky pracovat, systémem té psychoterapie, kterou

já teda dělám. A ona mě pustila do toho svého životního příběhu, a pak už jsme pracovali
systematicky…
•

Nižší kritéria úspěšnosti terapie s pacientem s BPD
…No tam to dopadlo dobře, nebo takhle dopadlo, co je u člověka s hraniční

poruchou dobře dopadnout?
…Byla živá, bez ňákého hrubého sebepoškozování, což samo o sobě teda je velký
úspěch…
•

Dodržování hranice terapeut-klient
…Je to moje... je to moje klientka, je to moje... já ji pro sebe beru v uvozovkách jako

klientku, což je dáno tou mou základní, ... základní profesí…
•

Pacientova potřeba pomalejšího tempa terapie
…Ačkoliv pro mě bylo obtížné naučit se jednu věc, tihle lidé, aspoň taková je moje

zkušenost, potřebujou pomalejší tempo terapie. Já jsem mívala takovou tendenci, že
pokud to jenom trochu jde, tak když přijde na hospitalizaci ten člověk a je tady třeba šest
týdnů, tak se pokouším do toho prostoru, pokud možno, těch sezení nabízet jim často,
třeba i denně. S tím že teda oni si o ně říkají. A mám zkušenost, že všechny možné…, lidé
z všemi různými diagnózami, třeba vydrží v tempu jednou za den, zatímco s hraniční
poruchou se mně opakovaně stalo, že prostě pak mě prosili: „Pomaleji, jednou týdně,
nevydržím“ a než vydýchá to, co se stalo na minulém sezení, tak prostě mu to trvá
týden…
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…a pak už jsme pracovali systematicky s tím, že teda já jsem se u ní musela naučit
vysloveně brzdit. Pomalu…
 Nezvládání rychlejšího tempa u pacientů s BPD
…Takže pro mě to bylo takové, že jsem se musela učit krotit takovou tu svoji
potřebu maximálně využít čas. Jim to tempo běží pomaleji…
…Vybavila se mi taková situace, pacientku, kdy jsme spolu propracovávali různé
části skupinového schématu, a já jsem vysloveně viděla, že by to teď ještě potřebovalo
další kousek k dopracování a ona už mě prosila, že už fakt ne, že už nemůže, další den mě
prosila, že je už tak jako celá dekompenzovaná, úzkostná a že potřebuje aspoň den pauzu
a tohle se opakovalo častokrát. Takže si to víceméně samo vybralo tempo tak maximálně
jednou týdně až jednou za čtrnáct dní, teď když chodí ambulantně…
…Víc nemá smysl ani zkoušet, protože to prostě stejně zaprvé nezpracuje a zadruhé
nevydrží…
•

Interpretace vzniku potíží
…a když jsme to stopovali, tak to bylo způsobeno prostě tím, že … nebo

spoluzpůsobeno, abych si nehrála na věštce, spoluzpůsobeno docela určitě tím, že její
matka ji přivedla na svět jako nežádané nechtěné neplánované dítě ve svých asi šestnácti
letech…
 Podpora diferenciace v přístupu ke světu
…Takže jsme postupně vybírali takový ty kamínky, vůči kterým nebylo třeba tu
nenávist takhle prožívat…
…A už se objevují první náznaky toho, že dovede diferencovat. Ta máma je
samozřejmě pořád strašně hrozná, ale teď se hodně bavíme o babičce a o dědečkovi, na
které ona úplně zapomněla, úplně je vytěsnila a tak…
 Podpora náhledu
…a až ona byla schopna na to nahlídnout tak nějak jako v celistvosti, že prostě ona
si přinesla tu nenávist k té mámě, protože to byl způsob přežití vlastně vůči všem lidem…
•

Znovuprožívání minulých situací v terapii
…A prožívali jsme opakovaně řadu scén, kdy to teda bylo velmi tvrdé pro tu malou

a kdy se teda dozvídala takové ty věci jakože – ani ne tak že je sama, je hnusná, nic
neudělá dobře, ale když ona vůči té mámě vysílala signály a snažila se, tak ty signály byly
opakovaně čteny negativně a dostávala za ně v uvozovkách po uších…
…Když spolu procházíme ňáký ten úsek, přehráváme si to nějak psychodramaticky,
prostě něco řešíme…
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Vedení ke změně vs. představa terapeuta jako pečovatele a ochránce
…Takže asi takhle. Jo, takže první je jako vždycky je prostě motivace toho člověka,
jestli fakt jako chce něco udělat, nebo jestli chce jenom brát soucit a pochopení…
•

Odmítání pacientovy představy terapeuta jako pečovatele a ochránce
…z její strany bylo vidět, že prostě potřebovala někoho, kdo by byl na její straně,

jako ne v tom slova smyslu jako dobrého terapeutického vztahu, ale ve smyslu jako že by
prostě potvrzoval, že ona je chudák nemocný a že ona prostě potřebuje opatrovníka…
…To možná byl ten největší problém, prostě protože já jsem nehodlala jí ošetřovat
a opatrovat ve smyslu ňákého ochranitelského stlaní postelí, ale ve smyslu toho, že jsem
chtěla, aby zkusila, kousek se někam posunout. Ona neměla moc zájem…
•

Strach z protipřenosové mateřské role
…Hrozně se hlídám, vůči všem svým pacientům, protože mám takové trochu

hypertrofované mateřské pudy, abych se ubránila té pozici, jako že bych se sestavěla do
role ňáké jejich mateřské autoritativní postavy, to si hlídám hodně. Sama pro sebe si to
třeba ošetřuji tak, že já jim zásadně vykám a říkám jim příjmením. Pro mě je to jakási
vědomá brzda tím, že tohle se nesmí a že to musím takhle jako udržet na té roli klientky…

Problém s pravidelností terapeutických sezení u pacientů s BPD
…A nebylo to vždycky tak, protože jako už jenom ta pravidelnost sama o sobě je tak
trošku zázrak…
…že teď už se měla ozvat minulý týden v pátek a domluvit si sezení, neozvala se.
Zatím. Ale zatím mně to nechává docela klidnou, protože zatím to běží v takových těch
relacích, které jsme celkem spolu navyklí dělat…

Ukončování terapie
•

Snaha pacienta ukončit terapii mimo sezení
…No a takový ten systém spálit za sebou mosty, říkala, že už dál chodit nebude,

psala mi smsky a takhle, že už na to kašle…
•

Terapeutovo nepřijetí vypovězení terapie mimo sezení
…No a takový ten systém spálit za sebou mosty, říkala, že už dál chodit nebude,

psala mi smsky a takhle, že už na to kašle, takže chvíli trvalo než, já jsem ji teda posílala
pořád zprávy typu že takovéto rozvázání kontraktu já prostě neberu vážně, ať přijde a
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klidně mi vysvětlí, že už nechce, tak to beru, ale na takhle emočně labilní sms-ky prostě
nehodlám je považovat za validní, pro sebe, jo? No tak asi za čtrnáct dní potom se
omluvila, už se dala natolik dohromady, že se prostě omluvila, přišla a řekla, že chce
pokračovat dál. Takže takhle…
•

Odložení terapie v případě pacientových potíží
…Takže nejdelší pauza byla přibližně šest týdnů, teď to tak udržujeme v tom rytmu

jednou za týden, když ji začíná být hůř, tak se to vždycky protáhne…
…Takže když je prostě dekompenzovaná ve snášení těch svých problémů, tak se
interval prodlužuje, tak jako člověk s touhle poruchou těch problémů má spousty…

Kontext terapie
•

Závažné dekompenzace stavu během terapie

•

Rozum jako kompenzace emočních deficitů u pacienta

•

Pocity nenávisti na straně pacienta

•

Rodinné souvislosti vzniku obtíží

•

Opakované psychiatrické hospitalizace pacientů

•

Souvislosti terapie se sociálními problémy pacienta

7.2.2. Čára terapie terapeutky č. 2
Terapeutka č. 2 si vybrala terapii s první pacientkou. Její čára patří rovněž do typu
životní krize. Na počátku je naznačen pozvolný pokles, v místě, kdy začíná zřetelný růst,
se souběžně s čarou nadepsanou „ona“ přidává druhá linie nadepsaná slovem „já“. Po
vzestupu, který nedosahuje zcela původní úrovně, čára mění svůj charakter a stává se
souběžnou vlnovkou s rychlými výkyvy, ale jemnými hranami. Čára končí opět
zřetelným začátkem vzestupu.
Terapeutka nemluví o souvislosti s žádným z obsahů výpovědi, ale návaznost druhé
čáry (já) je podle ní začátek navázání vztahu s pacientkou. Ten začal přijetím její nabídky
úpravy medikace a vyústil dále do individuálně terapeutické práce. Zde vlastně
terapeutický vztah vznikl před začátkem individuální psychoterapie, což na
psychiatrických odděleních bývá běžné.
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7.3. Terapeut č. 3
Terapeutovi č. 3 je 54 let a pracuje na psychiatrickém oddělení a zároveň provozuje
soukromou ambulantní psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi. Má absolvován
psychoterapeutický výcvik v přístupech SUR, gestalt-terapie a rovněž výcvik v supervizi.
Má specializaci II. stupně v oboru psychiatrie a funkční specializaci ze systematické
psychoterapie. Psychoterapii se věnuje již 20 let a má bohatou zkušenost s psychoterapií
pacientů s emočně-nestabilní poruchou osobnosti.

7.3.1. Seznam témat u výpovědi terapeuta č. 3
Zklidnění emoční lability pacienta
…To vím, že lítala, jak byla taková, taková úžasně roztěkaná a taková jak postupně
teda … když já jsem s ní mluvil, tak se tak jako zklidňovala, usazovala…
… já už jsem se dokázal tak jako udržet a už jsem ho tam nepustil, tak se zklidnil a
přestal bojovat…

Bezpodmínečná akceptace a její pozitivní hodnocení
…A proto to ona když samozřejmě vyvolala u lidí to nasrání, tak ona prostě tím spíš
jako začala, tím spíš řádila dál, zatímco když vlastně tohleto, já jsem si vlastně uvědomil,
že to má hrozný, tak vlastně v tu chvíli to bylo, byl tam posun, protože ona byla najednou
přijímaná. I s těma svýma hroznýma úletama a tak dále, že tady byl někdo, kdo nějak jako
pochopil, že to má těžký. To byl můj subjektivní prožitek. To byl docela významný
moment. Tohle ona pak i říkala, tohle ona řekla, že vlastně konečně může jako mluvit
s někým o těch věcech, aniž se naštve, nebo jí pošle pryč, rozumí aspoň tomu, co se to v ní
dělo, jaký měla pocity. Pak to bylo dobrý, docela se začala zapojovat, nějak strukturovat
svůj život, takže v tu chvíli to bylo, to byl docela takový významný moment, tohleto…

Porozumění ve vztahu
…Tohle ona pak i říkala, tohle ona řekla, že vlastně konečně může jako mluvit
s někým o těch věcech, aniž se naštve, nebo jí pošle pryč, rozumí aspoň tomu, co se to v ní
dělo, jaký měla pocity…

Rodičovský vztah (otec-pubertální dcera)
…Já jsem jí měl trošku tak jako (smích), kdybych to měl teda … jako otec
pubertální dceru, dejme tomu. Takový trošku z tohohle toho, takový …, jak říkám, vnímal
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jsem jí tak jako pubertálně, tu holku, asi tak jako takhle, když by se to dalo trochu jako
metafora. Otec s pubertální dcerou, která je hodně teda pubertální (smích). Já jsem
takovou neměl, svoji dceru (smích)…

Terapie symbolickým dospíváním pacienta
…A že jsme to tak nějak jako, že jsme to tak nějak tu pubertu překlenuli (smích). To
by se dalo říct, no…

Dlouhodobost terapeutického vztahu
…to netrvalo tak dlouho. To bylo asi ani ne rok. Což pro nás je tady krátká doba
(smích). Zvlášť u těchhle poruch osobnosti, tak je jasný, že když si je vezmu do terapie,
tak musí počítat s delší dobou…

Ambivalentní projevy v terapeutickém vztahu
•

Střídání pocitů lítosti a naštvání
…Tak ze začátku mně jí bylo líto, taková jako tohleto…, pak mě jako štvala, protože

jak to z ní vylízalo ty věci, že to neřekne jako hned, ale pak mně jí zase bylo líto
v podstatě (smích), protože když jsem viděl, jak se ona zmítá v těch jejich nejistotách a
šíleným stavu vlastně, že ty věci, kterýma neštvávala ostatní, tak byly z její bezradnosti,
takže za tím byly vlastně subjektivně hrozně hnusný pocity její. Takže vlastně …
•

Polarita nesmělost – bouřlivost u pacienta
…Takže to bylo spíš, že ona přišla taková jako ušlápnutá puťka nejdřív a potom

postupně, jak to z ní lezlo, ty zážitky a jak to vlastně vyprávěla, tak tam se objevily
všechny tyhlety věci. Ještě i prostituce, vyloženě tyhlety klasický, klasický tyhlety
sebepoškozovací – prostituce, alkohol, drogy a takovýto uvažování co s tím světem, co se
životem a takovýhle všechny tyhlety …
…Říkám, to bylo poměrně, když si to vezmu na začátku, jak říkám ta stažená, a pak
po ňákých dvou měsících nebo třech úplně jiný člověk, jakoby polaritně opačný. Což tam
taky bylo pěkně vidět, najednou ty polarity, oni tam v nich lítají, tihleti hraničáři. Ty jsou
poměrně dost dobře vidět…
•

Bouřlivé emoční reakce na skupinovém sezení vs. rezervovaný projev
v individuálním sezení
…začala jako tímhletím způsobem vyhazovat, se předvádět. To je docela typický, že

tam byla ta skupina. Tak si myslím, že to bylo důležitý. Zatímco když vlastně si vzpomenu
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na hraničáře individuálně, tak to nikdy … takhle jako bouřlivý není. Tak to jako celkem ti
lidi přicházejí, okukujou a pak teprve to z nich leze, ty věci. To je poměrně dost, dost
výrazný prostě, když si to teď uvědomím, mezi individuálním a skupinovým. Přece jen tam
je to, tam se to jakoby zvýrazní, když jsou tam ještě ty jiný lidi, v tomhletom proti tomu
individuálnímu…

Hranice terapeut - pacient
•

Překračování hranic pacientem
…Protože právě ty hranice on snadno překračoval, bylo těžký najít, náročný si

udržet ty hranice svoje, vlastně s ním…
•

Udržení hranic terapeutem
…on to zkoušel furt, a když potom já už jsem se dokázal tak jako udržet a už jsem ho

tam nepustil, tak se zklidnil a přestal bojovat. Takže pak to bylo docela v pohodě…
•

Obtížnost diferenciace vlastních a pacientových obsahů
…Že potom takovýto hledání, co vlastně je moje, co není moje, tak to bylo jako

obtížnější, jo? To najít prostě…
•

Retroflexe při obviňování pacientem
…hodně nepříjemný. (Smích). Jako moje – sklon k retroflexi, nejdříve to bylo v tom,

že jsem hledal opravdu jako nejdřív, jestli jsem to nezavinil, jako jo, takový ty pocity viny,
nejdřív…
•

Indukce pocitů viny pacientem
…Že uměl vyvolávat takový ty pocity viny. Že jsem jako začal zkoumat, že jsem to

fakt jako zapomněl, nebo blbě udělal, jako něco takovýho…
•

Reflexe tohoto procesu
…On měl takový konfrontační ty a pak říkám, to bylo, pak už jsem s tím tak jako

počítal, ale pořád jsem musel být v tom střehu, aby tohleto nenastalo…
…Pak mně teprve došlo, že mě vlastně tím dostává, tak jsem to jako, tak jsem to
jako to …, ale hodně mě to zahánělo, pak jsem si už na to dával bacha…

Verbálně agresivní projevy pacienta
…To byl takový člověk, který teda, v podstatě to bylo hrozně těžký, protože on
vždycky mluvil tak napůl, nebo ty informace cedil na půlku a pak se rozčiloval, jak to, že
to nevím…
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…To bylo, ten prostě vždycky se vztekal, jak se vztekal na celý svět, tak se vztekal
pak na mě potom že jo. „Dyť jsem vám to říkal“, „dyť to…“, „o tom už jsme mluvili…“,
takovýto tohleto…
…Vlastně neřek’ mi to celý, a pak jak to, že „dyť přece jsem o tom mluvil“. Bylo to
takový jako … To už nebyl takový puberťák, to už byl snad třicetiletý chlap…
•

Kritika a obviňování terapeuta
…můžu za to já, může za to ten terapeut, když to musím přece vědět, když jsem ten

odborník, co on má a to bylo furt takový…
•

Souvislosti těchto projevů s osobní minulostí pacienta
…Který byl naštvaný na celý svět, na rodiče, na všechno. Jak to, že mu to nejde a že

neví, co chce vlastně a za to taky všichni můžou okolo (smích)…
…Že to teda slíznu za celý svět.

Sebepoškozující tendence během terapie
…teda přilítla taková rozlítaná, pořezaná, že se bude řezat, že tady asi nevydrží,
vlastně přišla do skupinového programu, že tady prostě nevydrží…

Obsahy terapeuta v užším smyslu
•

Pocit naštvání
…Já jsem se jednak … trošku mě to pobavilo, zároveň jsem z toho byl takový jako

…, vlastně zároveň naštvaný v tom, že jsem čekal, tak teď tady máme svou skupinu…
…takový to naštvání…
•

Lítost nad neznalostí pacientova vývoje po skončení terapie
…Akorát že takovýto…, že si teďka právě říkám, že už o ní nevím, kdoví jak dopadla

vlastně. Si říkám, kdoví jak to vlastně bylo dál. Že už vlastně nemám zprávy, je mi líto, že
nevím, nemám jako takovou tu katamnézu. Protože ona, to už ani kontakt na ni není, to je
prostě někde… už se teda neozvala…
•

Nižší kritéria úspěšnosti s pacientem s BPD
…Holt takový, nemůže si člověk dělat takový velký plány nebo ňáký ambice, co

všechno…, prostě každý byť malý pokrok je prostě dobrý…
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•

Odpovědnost za strukturu terapie
…taková ta odpovědnost za to, aby tady nějaká ta struktura teda byla, že jo. Aby

teďka ti ostatní … a ona to tam vlastně narušovala a my jsme pořádně nemohli začít.
Taková ta…
…že teď s tím jako musím honem něco udělat, to nějak jako strukturovat, aby teda ta
skupina mohla vůbec fungovat…
•

Pocity marnosti, zklamání
…Tak takový jsem to takhle…, takový pocit marnosti (smích)…
…že jde o to přežití, s ním, jako neupadnout do tý konfrontace, že by to mělo být

ňáký pak jako konstruktivní, že by on teda měl začít něco to… to spíš nebylo…
•

Problém s agresivními projevy u pacientů stejného pohlaví
…a navíc to byl zrovna takový trošku jakoby agresivní, s těma já mám problém, že

jo, takže já je nemám moc… (smích), to nemám moc rád, takový ty moc konfrontační
chlapy, to jako, to vím, že na to jako, že mi to moc nesedí…
•

Obrana vlastní udržitelnosti
…takový pocit své-obrany, přežít tu terapii s ním ve zdraví…

•

Energetická náročnost práce s pacientem s BPD
…No, (smích) že to je pěkná fuška. Že to stojí hodně energie teda. Víc než cokoli

jinýho, no. Že je to s nima jako … že jsem dycky byl jako hodně unavený z nich. Ať už to
bylo teda v tom individuálu nebo v tý skupině, že to je unavující…

Ukončení terapie pacientem mimo sezení
…Ale v podstatě potom ještě ňáký čas chodil, pak jestli… pak prostě ukončil tak, že
prostě nepřišel. Tak jestli šel hledat nebo šel bojovat zase s někým jiným (smích), to
nevím, ale prostě bylo to… Vím, že ňáký čas, asi půl roku, už to bylo takový docela fajn,
jsem si říkal dobrý a pak najednou nějak prostě … Ono to ne že by vůbec, on zavolal, že
jako onemocněl nějak a že se mně ozve. No a už se neozval. Asi takhle…

Kontext terapie
•

Vědomí pacienta své diagnózy

•

Primárně jiná diagnóza

•

Pozitivní hodnocení individuální a navazující skupinové terapie

•

Pacientova zkušenost s neúspěšnou předchozí léčbou
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7.3.2. Čára terapie terapeuta č. 3
Terapeut č. 3 nakreslil „čáru terapie“ s druhým pacientem, pacientem-mužem. Také
terapeut č. 3 nakreslil čáru typu životní krize. I ta se tentokrát, asi před polovinou, náhle
mění. V první části jsou silné výkyvy s malými ztrátami s rychlou obnovou a dochází ke
zmenšování výkyvů. V druhé části čára téměř stagnuje a na závěr je patrný již pomalejší
vzestup bez pádu.
Terapeut č. 3 opakuje v souvislosti s čarou opakuje téma zklidňování emoční
lability pacienta v průběhu terapie. Toto téma u něj souvisí s udržováním hranic, kdy
v určité chvíli terapeut dokázal udržet hranice, s čímž si před tím nevěděl příliš rady, a
následně pozoroval zklidnění pacientovy emoční lability a impulzivity (…on to zkoušel
furt, a když potom já už jsem se dokázal tak jako udržet a už jsem ho tam nepustil, tak se
zklidnil a přestal bojovat. Takže pak to bylo docela v pohodě…).
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7.4. Terapeutka č. 4
Terapeutce č. 4 je 33 let a pracuje jako psycholog na gerontopsychiatrickém
oddělení psychiatrické léčebny. V minulosti prošla dvěma uzavřenými, převážně
diagnosticky orientovanými psychiatrickými odděleními. Tam se mimo jiné také
setkávala s pacienty s hraniční poruchou osobnosti. Má specializační vzdělání v oboru
klinická psychologie. Psychoterapeutický výcvik absolvovala v rogersovském přístupu.
Zároveň pracuje jako psycholog a psychoterapeut ve své soukromé ambulantní praxi bez
smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Začíná rovněž pracovat na částečný úvazek
v rodinné poradně.

7.4.1. Seznam témat u výpovědi terapeutky č. 4

Předporozumění
• Ambivalentní kontakt
…jako teď se mi vybavujou i takový věci, který jsme se učili, třeba, že ten člověk
nějak si říká o kontakt a současně vlastně se ho ňákým způsobem bojí nebo se prostě
stahuje…
• Štěpení
…je to takovýto černobílý vidění v myšlení, v prožívání, v kontaktu s druhým
člověkem…
• Narušení raného vývoje
…vývojově se mi vybaví prostě určitě ňáký narušený vývoj už od ňáký… už u těch
raných počátků, problémy určitě v dětství už, ve školní docházce…
• Sebepoškozovací problematika
…mentální anorexie, bulimie, sexuální – já nevím – třeba promiskuita…
• Emoční nestabilita
…emoční nestabilita…
• Nestabilita hodnot
…vlastně stavění si takovýho světa, který se potom vlastně, se rozpadne…
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Hranice terapeut – pacient
• Nejistota hranic
…tak ta byla hodně nepředvídatelná. Ta byla jako hodně sugestivní, působila tak
jako že opravdu ty projektivní identifikace jako víc by mohla vytvářet. Že ta moje, jak se
tomu říká, ten protipřenos můj tam mohl nějaký být, a taky jsem …, to bylo ze začátku,
když jsem tady byla, že jsem si s tím nevěděla, neuměla poradit…
• Potřeba diferenciace vlastních a pacientových obsahů
…takovou tu hranici tam udržet, hranici, kdy je to jeho, kdy je tam ta projektivní
identifikace, kdy je to to náročný prostě na to odlišení. Tak co je moje, jakoby nějaká už
nezdravá třeba … a co je toho člověka. A tady s tou paní nemám zas takový problém s tím
odlišováním. Ze začátku jsem se musela víc orientovat, ale možná tím, jak už dlouhodobě
pracuju, tak už tomu víc rozumím…
…jakože se hodně pracuje s ňákou tou projektivní identifikací, odlišovat to svoje a
brát jakože … teď se mě tam něco dotklo, ale že je to teď moje práce na tu supervizi.
Prostě si to tam jako odnést, nežít to s nima, nevciťovat se do nich, nesoucítit jako
s nima…

Kontakt terapeuta s pacientem
• Výraznost v kontaktu
…Tak já vidím takový, takový výrazný pohled, jakoby kontaktování očima, hledání
ňákých odpovědí nebo otázek, taková výrazná …, něco výrazného v tý osobnosti, jako co
zaujme, co je nepřehlédnutelný…
…Ulpívavý pohled znova tak jako, že ti visí na očích…
• Porozumění ve vztahu tady-a-teď
…Vlastně přitakala, že tomu rozumí. Že ňákým způsobem jsme, já jsem potřebovala
pracovat s tím škrábáním…
…Já jsem jako s ní celkem taková v pohodě, že jsou někteří klienti, co si říkám:
„tak jako ježišmarja, co teď nebo kam se to pohne“, nějakým způsobem se tím zabývám,
ale tady u ní, ona prostě přijde, vstoupí, sedneme si a jako jsme…
• Nepevnost v kontaktu s pacientem
…I když ona to nedávala najevo … že třeba se mnou navazovala ze začátku takový
kontakt, že mně třeba napsala nějaký lísteček, že jako pochytila, ale neuměla to
přijmout…
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…A teď jsme postupně jakoby, jsem se k ní dostávala…

Přístup terapeuta
• Dodávání naděje
…Podařilo se jí třeba jednou, že se nepomočila a snažila jsem se jí to jako podat
tak, že to je úspěch, že to je něco, že vidí prostě nějakou změnu a že se s tím dá pracovat.
Že aby to nebrala tak jako fatálně, že to už je prostě fakt jako nadosmrti. Ono ji to trápilo
fakt dlouhodobě…
• Absolutní důvěrnost jako prostor pro sdílení všech pacientových témat
…přemýšlela jsem třeba jak reagovat na to „já se sem vždycky těším“, nebo že se
třeba nemůže ani dočkat, až mi poví, že ona třeba kradla někde, „já jsem to nikdy
nedělala“, jo, ty vyplašený laní oči a teď jako očekává, co já tady na to, jestli to někomu
…, abych to nikomu neřekla, zase jí opakuju, že je to důvěrný, že samozřejmě s něčím
nemusím souhlasit, jako ňáký hranice v tomhle i dávat, ale současně aby ona přinášela
sem ty témata, který jsou důležitý. A aby se na nich mohlo pracovat. Že prostě neobcházet
to…
• Vytváření pohodlí a bezpečí na sezení
…pak když má polodlouhý rukáv, tak se třeba jako trošičku stahuje, abych to teda
neviděla a já se jí snažím jakoby udělat takový pohodlí základní, abych si řekla tak, teď to
nechte ty ruce a budem se bavit o tom, o čem potřebujete, nebo tak. Nebo i klidně o
tomhle. A až jakoby po... že já vlastně teď s ní tak nějak jako jsem…
…zůstává takovýto, že ona si sedne a tak jako je, že pořádně se neuvolní a že ten
batoh si třeba aspoň odloží nebo tu bundu si odloží…
• Sdělení vlastních pocitů jako zpětná vazba pro pacienta
…Jsem říkala, vždyť si děláte tohlecto, a říkám třeba, je to pro mě takový a
makový, jo, že aby věděla, jak to třeba působí na ty lidi…
• Respektování pacientovy potřeby pomalejšího tempa terapie
…ona má svůj čas, je pomalejší jakoby, ne, že by byla zpomalená, ale ona si dává
na čas a já vím, že teď přemýšlí si třeba, nebo že teď ještě potřebuje chvilku, že jí do toho
nevstupuju a …
• Podpora pacientovy rozhodnosti a rozhodování
…já jsem jí nechávala na jejím rozhodnutí taky, že jak často chce chodit, já
samozřejmě bych jí řekla: „Tak, já si myslím …, bude dobrý tak a tak, já mám čas tehdy
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a tehdy“, ale nebyla jsem ta první, která řekne, protože jsem viděla, že ona má problémy
v rozhodování, má takovýto jakoby ambivalentní myšlení, ale v tý praxi je trošku víc
rozhoupanější. Že tam možná ji dostrká to okolí, nakonec. To jí pomůže v tom. Ale ona
postupně i přebírá…, uvědomuje si a začíná být na sebe i naštvaná, „já vím, že já si to
mám rozhodnout a já to musím jako udělat“…
…tak a byla hodně a je pořád málo sebevědomá, jako dost se nechává
popostrkovat, jak do práce, tak jako s bydlením, ona potřebuje vyloženě jakoby fakt
pomoct…

Obsahy terapeuta v užším smyslu
• Terapeutický vztah a práce na něm důležitou součástí terapie
…musím si zase získávat ten …, získávat si ji, jako obnovovat ten vztah. Pracovat
furt na tom vztahu, že je to fakt jako o vztahu…
• Individuální hodnocení každého případu
…myslím, že fakt jako ty hraničáři mají i svý specifika, že se to nedá úplně
zevšeobecnit…
• Energetická náročnost práce s pacientem
…že vlastně hodně vysávají, jakoby je to energeticky náročný…
• Potřeba supervize
…prostě když už se jakoby člověk dá, na tuhletu práci s nima, tak se to chce
supervidovat…
• Pocit strachu z pacienta
…já vlastně jsem se jí taky bála na začátku, jako tady ta mě vlastně nějak dráždila
jinak, týhletý jsem se fakt bála, protože ona – byl to kus ženský – měla za sebou řadu
sebevražedných pokusů, spíš takových těch brutálních, po čem sahají chlapy, jako skoky
pod vlak a tyhlety…

Struktura terapeutického vztahu
• Poskytování rámce ze strany terapeuta
…Pracujeme, mluvíme, je v tom taková jako volnost, kterou ale ohraničuju spíš
nepřímo, že tomu dodávám ňákou strukturu. Minimálně tu časovou, minimálně tu, že
třeba vracím ji k ňákým věcem, který se opakujou. Jako třeba „tohle už znám“, nebo „teď
se na mě zase jakoby díváte, jako kdybyste po mně chtěla ňákou odpověď, nebo se na
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něco zeptat a ona … no třeba: „no, co si o tom myslíte“, třeba když mně řekne „já jsem
támhle něco ukradla.“ Co si o ní vlastně myslím. Vlastně to převedu i na to venku. „Co je
vlastně pro vás důležitý?“ „Co si o vás lidi myslí?“ Takže jakoby zasazovat ty informace,
který přinese, ty zážitky do ňáký struktury, že něco se vlastně opakuje a něco může měnit,
že jo, že na něčem může pracovat…
• Potřeba ujasnit si další trvání a podobu terapie
…No já jsem právě nedávno byla na individuální supervizi, že jsem se jako snažila
ucelit nějaký otázky, v tý supervizi, co vlastně po něm chci. A tak mimochodem třeba,
jestli má chodit dál, protože vlastně máme tak jednačtyřicet hodin, v průběhu už vlastně
třeba dvou let, teď nevím přesně, ale určitě jestli má smysl prostě chodit dál a jak často a
tyhlety organizační věci…
• Potřeba dlouhodobé terapie, kontaktu s terapeutem
…Já už jsem mu říkala, jakože vidím, že to má smysl, že jsme ještě neskončili s tou
prací, že to je, i mně se tak jako zdá, že je to taková i celoživotní záležitost, že to někdy je
lepší, někdy horší. Možná bych mohla uvažovat o tom, že prostě si dáme setkání po
těchhletěch intenzivních jakoby setkáváních, který nejsou až zase tak intenzivní, jednou za
čtrnáct dní, tak třeba jednou za měsíc, takový kontrolní…
…že ona potřebuje ještě k tomu, než se osamostatní, než se fakt uzdraví, ozdraví, z
toho násilí a z toho vlastně už jako od dětství, s těma věcma, který si jako táhne na tom
hřbetě, je to fakt jako na dlouhou trať...
• Terapeutova otevřenost kontaktu i po skončení pravidelných sezení
…Když zase bude potřebovat, jakoby dát ji najevo, že tady jsem a že se můžeme
domluvit…
• Spíše podpůrná orientace terapie
…Já jsem si tam nedávala nějaký terapeutický cíl moc, spíš tak jako aby…, že se
s ní tam nikdo ani moc nebaví, nepracuje, nebylo potřeba ji vyšetřovat, pro to oddělení je
obtěžující, pro pacienty, pro personál, takže my jsme si tak jako poposeděli, a zkusili jsme
si jakoby shrnout, co se jí podařilo nebo jak je to s tím pomočováním…

Sebepoškozování ve vztahu
• Stud pacienta za sebepoškozování
…když teďka myslím čerstvě na tu svoji klientku, která chodí, tak ta se vlastně
škrábe a ona to má tendenci, aspoň ze začátku, teď se to prostě vyvíjí, už jsme spolu
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strašně moc dlouho, takže ona měla tendenci ty ruce vlastně maskovat, anebo byly vidět,
ale většinou ona to jakoby schovává, jakože třeba přišla, sedla si, ten … ty hadry, co
měla všechny na sobě si prostě nechala na sobě, batoh měla prostě u sebe skoro až jako
takhle…
…Já si vybavuju takový zážitek, kdy ona začala si to škrábat, začala si prostě
pohrávat jako s nehtama a bylo to strašně nepříjemný, byly to takový kraviny…Pro ni,
pro mě to bylo příjemný…
…pak když má polodlouhý rukáv, tak se třeba jako trošičku stahuje, abych to teda
neviděla a já se jí snažím jakoby udělat takový pohodlí základní, abych si řekla tak, teď to
nechte ty ruce a budem se bavit o tom, o čem potřebujete, nebo tak. Nebo i klidně o
tomhle. A až jakoby po... že já vlastně teď s ní tak nějak jako jsem…
…zůstává takovýto, že ona si sedne a tak jako je, že pořádně se neuvolní a že ten
batoh si třeba aspoň odloží nebo tu bundu si odloží…
• Práce pacienta se situacemi vedoucími k sebepoškozování
…A pak vlastně odjede, ona ho vyprovodí na nádraží, pak dojde domů a najednou
prázdno. A je jí špatně a jde se fiknout. A potom se jí uleví…
…Anebo se snaží, ona dělá hrozně hezký korálky, jako náramky. Tak říká: „Tak
jsem šla napichovat korálky. Jo, jako že se snaží to překonat nějak, vlastním úsilím, ale
někdy jí to nevyjde. Ale jakože úspěch, si myslím, je i v tom, že přemýšlí teda a jde a
pracuje s těma korálkama…
…Má přítele, který je teda zadaný, někde jinde, ale poznali se tady při
hospitalizaci, toto je taky, to byla další věc, že ona vlastně vždycky trávila dny čekáním
na něho. Od víkendu k víkendu. Že on dycky jen o víkendu ji navštívil. A když nepřijel, fik
ho…
• Terapeutova nejistota ohledně práce se sebepoškozováním
…jakože vlastně jak s tím pracovat, s těma škrábancema…
…a pak jsem jí řekla, to jsem jakoby nezvládla verbálně ošetřit, ale řekla jsem jí:
„Víte, proč jsem vám ho dala, teď?“…
…a někdy si říkám, jak moc si toho mám všímat, anebo ne. Jako buďto to brát jako
symptom, který je ale jakoby vedlejší, a nakolik se o něj nemám starat a kdy zase naopak
jo. Ona třeba to většinou sama neoslovovala…
• Upozorňování sebepoškozováním u pacienta, manipulace
…Teď mě napadá další asociace, že oni …, nebo tu zkušenost mám, to co mám
vyčtenýho, jakoby tím na něco upozorňujou, oni jakoby říkají, já to čtu jako volání o
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pomoc nebo že je to prostě jejich způsob, jak něco vyjadřujou, a je to v tom samozřejmě
manipulace…
• Nepříjemné pocity při sebepoškozování pacienta
…já jsem si v tu chvíli říkala, jak já s tím jakoby mám pracovat, jestli to mám
oslovit nebo neoslovit, ale mě to strašně rušilo, při tý práci samotný…
… ze začátku, jak jsem si říkala, z mý strany, úplně fakt takový jako pocity
„jéžišikriste, ať už nedělá to s těma prstama, s těma nehtama, to je úplně fakt jako když si
jdeš na ten plech u toho osvětlení, znáte to, jako děti, že si to tak projedete, to je
nepřehlušitelný. Tak od těchhletěch okamžiků, kdy jsem celkem jako tak spontánně,
protože já jsem fakt nemohla s ní být v tu chvíli, vzala jsem, popadla jsem to a občas jsme
se k tomu i vraceli…
…No, to byly takový okamžiky, spíš chvilkový, že jsem se jí ptala, že je to tak
nepříjemný, ne to s ní být, ale s tím jejím projevem jako být…
• Snaha o odvedení pozornosti od sebepoškozování
…A já jsem se zvedla a v tu chvíli jsem šla támhle pro toho koně plyšovýho a dala
jsem jí ho do ruky, a pak jsem jí řekla, to jsem jakoby nezvládla verbálně ošetřit, ale řekla
jsem jí: „Víte, proč jsem vám ho dala, teď?“…
• Zabývání se sebepoškozování jen pokud není postranním úmyslem
…To škrábání, to vlastně ona se … nožem? Nebo něčím se prostě…, ono to nejde
do hloubky, ona si dělá spíš takový, takový hnusný povrchový zranění. Více jich. A možná
že toho ubylo, ale je to pořád, a když jí je špatně, což se s ní snažím vždycky nějak
probrat, co to znamená, že je jí špatně, co tomu předchází vlastně, ale s tímhletím
pracuju jenom v okamžiku, kdy vidím, že to není jako zástupný…

Terapeutova reprezentace pacienta
• Neprůbojnost
…třeba ona chodí pracovat, někde uklízí a tak jakoby naznačí třeba, že …, ale
pořád je v tom taková jako určitá skromnost, to úplně není to slovo, že „já bych měla na
víc, pracovně“ nebo „mně se třeba nechce jít už do tý další terapie, kterou mi nabízí,
nebo do práce, do zahrady, ale já neumím to říct jako, neumím se nějak ohradit, já nechci
si jako dělat problémy, nechci si dělat konflikty“…
…Je taková spíš jako přiťáplá…
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• Zranitelnost
…hodně zranitelná…
• Nevýraznost
…dělá se takovou šedou myší a i tak se oblíká a teď…
…i když třeba vývojově když se zastavím u toho oblíkání, u těch jako vnějších
projevů, že ona třeba přišla a měla nějak nabarvený vlasy, řasy, nějak se jakoby o sebe,
ona jakoby o sebe dbá, vždycky dbala o čistotu, ale vždycky byla taková, spíš šedivá. Teď
je víc taková jako barevnější, nějak se mně zdá. Pořád má tu ruku takovou tu leklou, ale
dokáže se třeba líp vyjadřovat, dokáže o sobě jakoby přemýšlet…
• Bojácnost
…má hrozně takový vytřeštěný, vyplašený oči…
…zůstávají tam věci, který – ta vyplašenost, ona třeba ví, že v jednu má přijít a už
tam bývá ve tři čtvrtě, často dopředu hodně, to je takový netypický u těch takových
nespolehlivých hraničářů, ale stojí tam za dveřma tak jako poslušně, já ji dycky otevřu a
ona tam jako tak stojí, to bys jí skoro přehlíd’. Kolikrát tady z oddělení vyjdou, kolega
z oběda říká: „Čekáte na někoho?“ A ona že „jo“, že počká venku, tak oni jí tam nechají.
Že si jí sotva všimnete…
• Nerozhodnost
…Zase ten konflikt mezi tím přítelem a dětma, jako být tady poblíž jako jemu, nebo
poblíž … se přestěhovat za dětma. Taky vlastně součást ňáký ambivalence,
nerozhodnosti…
…tak a byla hodně a je pořád málo sebevědomá, jako dost se nechává
popostrkovat, jak do práce, tak jako s bydlením, ona potřebuje vyloženě jakoby fakt
pomoct…
• Nespolehlivost
…Takže ona tak jako … no v tom nebyla taky moc spolehlivá. To je to, co si
vybavím teď…
…Tak jako nespolehlivost, mě napadá. Že prostě ona – teď plácnu – ráno se na vás
tvářila jako kakabus a potom odpoledne byla tak zase taková, vstřícnější, otevřenější…
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Terapeutovy reprezentace pacientových potřeb
• Potřeba emoční podpory
…ona se mě tolik neptá, ona jako je celkem taková … ona je celkem v těchletěch
věcech taková zralá. Ona po mě nechce, že já ji budu řešit tu situaci, že jí prostě dám
radu, ale potřebuje spíš ňáký ujištění, ňáký takový emoční nakopnutí, ňáký natankování,
aby si ty hrůzy mohla tady třeba „zkontejnovat“. Takže to jako s ní probrat nějak…
• Testování odolnosti vztahu pacientem s potřebou bezpečí
…Takovýto testování, co vydržíš. S ní obzvlášť. Ale potom zase když už jsem … jsme
byli … už jsme navázali ňáký vztah, už jako měl ňáký vývoj, tak bylo vidět, že ňákou tu
základní důvěru a bezpečí ona tam jako najde…
• Dětské potřeby pacienta
…že je z ní najednou takový dítě, který se ti vydá všanc. Že se ti odevzdá, že
potřebuje vyloženě pohoupat, že potřebuje jako obrazně, že se ti chce pochlubit s něčím,
prostě s takovýma dětskýma věcma, „podívejte, tady jsem“, ona si psala, myslím, že i
ňáký poznámky, snažila, no tak snažila…
…a možná takový trošku …, napadlo mě lichocení, ale u ní to bylo spíš takový
dětinský, že mě nějak neadorovala, neidealizovala zas až tolik…

Důležitost terapeutického vztahu pro pacienta
…Přinesla skleničku s kamínkama, který nasbírala někde, to je takový, že si s tím
dá práci, že to nestojí jakoby peníze, ale že … pro ni je to nějak důležitý tohle, ten vztah,
myslím si…

Vývoj pacientova přístupu k terapii od povinnosti k potěšení
…Tak ona teda přišla, tak víceméně jakože se to má, že ona plní ty povinnosti…
…jestli se mám dostat k tomu vztahu, tak mně připadá, že ze začátku to brala jako
tak trošku povinnost, nechtěla se bouřit nikde, ale postupně mi začala říkat to, že vlastně
„já jsem ráda, že vás mám, já se sem jako těším“, ze začátku…

Pacientův pokrok ve vztazích a v životě jako uspokojení terapeuta z terapie
…A víte co, ono totiž ona mně poskytuje určitou satisfakci v tom, že vidím, že se
kontaktuje s dětma. Tam byl ten určitě její velký vnitřní konflikt, že opustila děti. I když už
dospívající, ale opustila děti. Ale prostě bylo to za takových dramatických okolností. I za
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doprovodu tam jela třeba domů, aby si vzala ňáký věci, za doprovodu ňákých odborníků.
A že ona jako fakt dělá pokroky, jednak pracovně, že mi tady říká, že „chodím do Fokusu
i do práce, do zahrady, nějaký kurz vázání květin, další prostě práce někde, uklízení, za
někoho zaskakování, teď za dětma jezdí, děti jezdí za ní…

Štěpení ve vztahu ze strany pacienta
…Že fakt jako jednou jseš pro ně jako ta největší ochrana, ten jediný člověk, který
jim rozumí, a potom tě fakt jako zdevalvuje…

Vyšší autenticita a spolupráce pacienta na sezení
…V okamžiku, kdy jí přivedu z toho oddělení do pracovny, tak ona je … ona odhodí
takovou tu – to brnění nebo ty pichlavý agresivní … tu vnější obranu a je přístupná
spolupráci. Že se svěří…

Pomalá, postupná terapeutická změna
…Zase odchází jakoby ta plachá laň, ale je jakoby na chvilku…, jakoby na chvilku
chytí dech. Chvilku může jakoby, jakoby se nadechla a ponořila se zase pod hladinu…

Zlepšení úrovně uvědomění a náhledu během terapie
…Že ten introspektivní proces je fakt takový už, jde hloub, ví, co má očekávat
jakoby, v tom vztahu, v tom našem vztahu, tady jakoby při tý terapii, ví o čem to je, já
nemusím nějak opakovat, nějak motivovat, analyzovat…

Dlouhodobost terapeutického vztahu
…A že to je dlouhodobý, že je to teda vlastně nekončící…

Sebevražda pacienta během terapie
…No, napadá mě vlastně i další klientka, i další téma, že ty sebevraždy se můžou
podařit někdy, ta klientka, spíš asi hraniční rysy než hraniční porucha osobnosti, že je to
určitě náročný od začátku do konce, že to může končit fakt smrtí…

Ukončení terapie pacientem mimo sezení
…s tou jednou holkou, která vlastně odešla úplně bez jakýhokoli oznámení, to už
byla ambulantka, nechala mi tady ty deníky…
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…No, no, no, my jsme byly jako domluvený, měly jsme na sebe kontakty a ona ze
začátku, jestli si to dobře vybavuju, ona nebyla moc spolehlivá, ona došla, byla tady,
jinak jsem se s ní bavila na oddělení, ještě jsem jí tehdy vyšetřovala a potom chodila
ambulantně, možná tak pětkrát, i s tím byly určitý problémy, že ona prostě třeba přišla
později nebo zavolala, ale postupně prostě se zdejchla (smích)…

Kontext terapie
• Opakované psychiatrické hospitalizace pacienta
• Agresivní a nespolupracující projevy pacienta během hospitalizace
• Užití relaxačních metod, hypnoterapie
• Problémy s pohlavní a sexuální identitou u pacienta
• Nejen hraniční rysy v diagnóze
• Pacientovy problémy v blízkých vztazích a jejich vývoj jako téma terapie
7.4.2. Čára terapie u terapeutky č. 4
Terapeutka kreslí „čáru terapie“ první vybrané pacientky. Kombinuje dva typy čar –
hlavní má postupně vzrůstající charakter s téměř nepatrnými výkyvy, takže bych ji
přiřadil k typu „pomalého růstu“. Zároveň však dodává, že „emoční výkyvy by mohly být
možná hlubší“ a naznačuje opravnou čáru s podstatně většími výkyvy. Druhá, opravná
čára by se dala přirovnat spíše k typu životní krize s malými ztrátami s rychlou obnovou.
Celková tendence čáry je ovšem jednoznačně vzrůstající. Čára je ukončena šipkou.
Vzrůstající trend čáry bych přirovnal k tématu z rozhovoru „pomalé, postupné
terapeutické změny“ (…Zase odchází jakoby ta plachá laň, ale je jakoby na chvilku…,
jakoby na chvilku chytí dech. Chvilku může jakoby, jakoby se nadechla a ponořila se zase
pod hladinu…).

91

7.5. Terapeut č. 5
Terapeutovi č. 5 je 35 let, vzděláním je psycholog. Jako psychoterapeut pracuje 7
let.

Má

soukromou

v psychoterapeutickém

ambulantní
centru,

které

psychoterapeutickou
je

zaměřeno

na

praxi,
léčbu

pracuje

rovněž

neurotických

a

psychosomatických poruch, a má smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Má
psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii a specializační způsobilost
z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Klienti s hraniční poruchou
osobnosti patří k jeho častým návštěvníkům.

7.5.1. Seznam témat u výpovědi terapeuta č. 5

Obsahy terapeuta v užším smyslu
•

Příjemné prožitky
…A s touhle pacientkou veskrze jsem se cítil jakoby celou dobu víceméně

pozitivně…
 v souvislosti se osobní změnou pacienta po skončení terapie
…v podstatě je to spíš vzpomínka na to, jak ta terapie běžela celá a jaký změny
vlastně ta pacientka během tý terapie dosáhla, v podstatě během asi dvou a půl-leté
terapie. A je to pozitivní zážitek, jak vlastně asi po roce, když jsem se pacientky
dotazoval, jak se ji daří po ukončení terapie tady, tak ještě v jejím životě nastala po
skončení terapie, řada zásadních změn, který pro mě byly velice příjemný slyšet, že … ta
terapie, jak velký dosah měla vlastně…
•

Vnímání patrného efektu terapie až po delší době od jejího skončení
…Takže to byla taková hodně pozitivní zpráva z toho, jak vlastně jakoby nečekaný

efekt, protože v tý době vlastně když tu terapii končila, tak vlastně nebyl viditelný.
V okamžiku, kdy končila terapii, tak teprve vlastně začínala s někým nějaký vztah, začínal
jakoby být vidět, jakoby patrný takový zřetelnější a stabilnější příznaky toho, že se mění
její život, jakoby ne jenom její osobnostní struktura, ale její život…
…Protože teprve jako byla nastartovaná a vlastně po roce jsem dostal takovou
zprávu a vlastně mě stvrdila to, že vlastně ty změny skutečně byly rozjetý a efekt tý terapie
se začal projevovat ještě mnohem dál, později…
…ale to že jí pomůže tak moc, tak to jsem ani sám nečekal…
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•

Srovnání stavu pacienta na začátku a po skončení terapie
…Byla to pacientka, která …, jí bylo asi osmadvacet let a během tý terapie nebyla

schopna nějakého trvalého vztahu s mužem, její vztahy byly hodně sebedestruktivní a ona
sama bývá často depresivní, přemýšlela někdy o sebevraždě. Ta terapie trvala vlastně asi
dva a půl roku, jak jsem říkal, v době, kdy jsem se jí dotazoval, což je teďka nedávno
vlastně, tak čtrnáct dní, tři týdny zpátky, tak ta pacientka si našla trvalý vztah, vdala se,
získala trvalé zaměstnání, který ji uspokojuje, má už malé miminko…
•

Zájem o vývoj pacienta po skončení terapie
 Zvědavost nad dalším vývojem pacienta v okamžiku skončení terapie
…a v tu dobu jsme to skončili s otazníkem vlastně, se zvědavostí, jak se tyhlety

změny vlastně uplatní a budou realizovat v jejím životě…
 Dotazování na stav pacienta po ukončení terapie
…jak vlastně asi po roce, když jsem se pacientky dotazoval, jak se ji daří po
ukončení terapie tady, tak ještě v jejím životě nastala po skončení terapie, řada zásadních
změn…
…v době, kdy jsem se jí dotazoval, což je teďka nedávno vlastně, tak čtrnáct dní, tři
týdny zpátky, tak ta pacientka si našla trvalý vztah, vdala se, získala trvalé zaměstnání,
který ji uspokojuje, má už malé miminko…
•

Hodnocení terapie jako selhání
…Takže to byl takový nepříjemný zážitek, který mě spíš vedl k reflexi toho, kde jsem

vnímal jako svý nějaký terapeutický selhání během toho procesu…
…Takže to byla, myslím, že z mojí strany, to bylo moje vlastní selhání, alespoň tak
to vnímám, takže z toho jsem měl vlastně takový nepříjemný zážitek…
 Nepříjemný pocit z terapie
…Takže to byl takový nepříjemný zážitek, který mě spíš vedl k reflexi toho, kde jsem
vnímal jako svý nějaký terapeutický selhání během toho procesu…
…z toho jsem měl vlastně takový nepříjemný zážitek…
 Nepříjemná zkušenost s pacientem s BPD
…A pak mám zkušenost teďka zase v nedávné době s jednou pacientkou, která
vlastně pro mě nebyla, ani pro tu pacientku, moc příznivá…
 Hodnocení možného iatrogenního poškození pacienta z terapie
…Myslím si, že mohla odejít jakoby retraumatizovaná z toho i z tý terapie…
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•

Nejistota ohledně hodnocení terapie
…Jo, s tímhletím člověkem já sám nevím vlastně, jak ta terapie, jak bude probíhat

dál, respektive jaký ty zisky z té terapie bude mít. On nějaký má samozřejmě už teďka…
•

Uvědomění problému vs. neschopnost jej řešit v pravou chvíli
…I přesto, že jsem si uvědomil, že tam nějaká obtíž je, ale v tu dobu jsem s ní, s tou

potíží, nějak nebyl schopen pracovat sám…
 Nenaplněná potřeba supervize
…Bylo by dobrý, kdybych vlastně absolvoval v tu dobu, když už jsem to tušil,
supervizi, ale neudělal jsem to, udělal jsem to až po té…
•

Pocit nudy během terapie
…i když byly tam spousty hodin, který byly zpočátku hodně prázdný. Bez obsahu,

někdy mlčela hodně dlouho, někdy mě to taky uspávalo, nebo i nudilo…
•

Zajímavost terapie pro terapeuta
…v naději naladěný s tím, jakože jsem věděl, že i když nějakým způsobem, nejenom

že jsem třeba na ty hodiny celkem se nechci říct přímo těšil, to asi ne, ale že když jsem si
představil, že na tu hodinu přijde, tak jsem neměl nějaký zážitek jako nepříjemný…
…věděl jsem, že mě čeká někdy zajímavá práce…
 Dynamičnost emocí během terapie
…Ta terapie s těma lidma, kteří mají takový hraniční potíže, tak je hrozně zajímavá,
pro mě osobně, protože ono to samozřejmě se dotýká nějakých rovin, který jsou pro mě
emočně živý…
•

Myšlenky na pacienta
…kupodivu já ho ve svých myšlenkách moc neopouštím, mám dojem, že jsem celkem

s ním…
•

Zájem o pacientovy obsahy
…ale v zásadě mám dojem, že mě zajímá to, co se v něm děje…

•

Snaha zlomit pacientův odpor
…přesto se mi dařilo vždycky zmobilizovat sám v sobě ňáký úsilí a přenést se

vlastně přes ten momentální takový prožitek, třeba trvající ňákou dobu…
•

Terapeutův pocit naštvání
…Tak v ten okamžik samozřejmě, že když na tu hodinu nepřišla, tak jsem byl

naštvaný…

94

•

Terapeutův problém s překračování hranic pacientem
…Takže s tímhletím člověkem na těch hodinách je to někdy pro mě hodně těžký,

protože někdy zkouší atakovat terapeutický hranice vlastně toho, co udělám nebo
neudělám…

Terapeutovy reprezentace pacientových obsahů ve vztahu
•

Zklamání pacienta z terapie
…a ona odcházela z tý terapie, mám dojem, hodně zklamaná…

•

Vztek na terapeuta
…a dokonce i naštvaná…
…když jsme tu hodinu skončili, tak zakrátko se potíže vrátily a začal být na mě

naštvaný, že ho vlastně…, že tu hodinu končím, že jsou tak dlouhý pauzy mezi sezeníma,
že jedu na dovolenou…
•

Úsilí pacienta řešit nespokojenost s terapií právní cestou
…a bylo to spojený s tím, že chtěla nějak iniciovat jakoby právní jednání, že se

cítila poškozená…
•

Pacientova dobrá schopnost pojmenování terapeutického procesu
…Ale v zásadě stále mám dojem jakoby, že se to daří nějak jako pojmenovávat, on

na to zabírá, chytá se na to a je schopný o tom přemýšlet, když se o tom bavíme…
•

Snaha o pocit vlastního výkonu v terapii
…On se snaží hodně pracovat na těch hodinách a je to pro něho hodně důležitý, aby

měl pocit ze sebe, že na těch hodinách pracuje…
•

Pacientova idealizace osoby terapeuta
…A v jeho očích dlouhou dobu jsem byl někdo, koho si idealizoval, byl jsem bůh…

•

Hodnocení terapeuta jako absolutního pomáhajícího
…Byl jsem bůh, který mu vždycky s jeho obtížema pomůže, přijde semka a najednou

se cítí úplně jinak ale zase…
•

Pocity odmítání terapeutem
…v podstatě to vnímal z mý strany jako odmítání…

•

Fantazie o přátelství a blízkém vztahu s terapeutem
…dokonce by, jenom ve fantazii, by přemýšlel, že by se mnou chtěl kamarádit, chtěl

být můj kamarád, se kterým se budeme scházet, nebo že bych si ho vzal pak v těch
fantaziích do rodiny vlastně, abych se o něj staral…
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•

Pacientovo vnímání terapeuta jako příznivce a pomáhajícího
…pacienka jako většinou pozitivně reagovala na mý komentáře. Myslím si, že tam

velkou roli hrálo to, že ona si mě hnedka zpočátku nějak vnímala jako někoho
pozitivního, nápomocnýho…
•

Pacientův zájem o spolupráci
…takže jsem cítil z její strany jakoby zájem i o tu spolupráci…

•

Snaha pacienta vyhnout se konfliktu v terapii
…a byť třeba zase na druhé straně vnímal jsem, že některý její mentální aktivity

směřovaly k tomu, jak vlastně se vyhnout nějakýmu střetu, konfliktu, jak udržet jakoby
pozitivní příjemnou atmosféru a že si nedovolila vlastně nějak nějaký negativní afekty
dlouhou dobu mně říct…
•

Otevřenost pacienta
…Ale když jsme se k tomu vrátili, tak ona o tom byla schopná mluvit vlastně celkem

otevřeně…
•

Snaha pacienta chovat se v terapii podle přání terapeuta
…Že vlastně za to, co mi dělá nebo co v tý hodině dělá, že třeba mlčí, nemluví nebo

neříká to, co si myslela, že by vlastně měla říkat, hodně dlouho testovala to, co má říkat,
aby mě potěšila…
…On do tý terapie taky hodně často chodil, a na to jsme přišli až po nějaký delší
době, že vlastně taky sledoval hodně to, jak já na něj reaguju a jak ho vnímám a vždycky
se snažil mě nějak jakoby potěšit. Ono to má trošku podobný rysy jako s tou předchozí
terapií…
•

Soupeření s terapeutem
…takže se dostává trochu do pozice takový, že se mnou jakoby zápasí, soupeří,

někdy vnímá to, o čem se bavíme, jako takový souboj…
•

Snaha porazit terapeuta ze strachu z vlastní porážky
…jako takový souboj, ze kterého on musí vyjít vítězně a že když mě neporazí, tak se

cítí, nebo když já neprohraju, tak se cítí on poražený, a tudíž špatný. Takže pro něho jako
kdyby vlastně z tý terapie mohl odejít buďto jako poražený nebo jako vítěz. V takový fázi
to teďka jakoby nějak je, zatím tam moc není ten prostor pro to, že v tý terapii není
poražených nebo vítězů jakoby a že tahleta rovina mu zatím není dostupná…
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•

Testování odolnosti vztahu s terapeutem s potřebou přijetí
…Takže i když to vlastně někdy zkoušela, jestli to náhodou nejsem vlastně ten, kdo ji

teda nějak jako vyhodí nebo s ní to skončí na základě týhletý zkušenosti, která mně
nepřipadla tak hrozná, ona nedělala objektivně tak hrozný věci, ani mně, takže já jsem se
necítil v tom jakoby dohnaný k tomuhletomu prožitku, aby byl tak silný, abych skutečně
na ni cítil zlost, nebo ňáký další jiný negativní pocity, byly to vždycky spíš jako epizodický
záležitosti, kdy už třeba ve mně ňáký takový pocity vyvolala…
•

Strach z mlčení na terapii v souvislosti s rodinnou anamnézou
…Zase to vychází z nějaký rodinný anamnézy, kdy … asi nejlepší situace, která to

přibližuje, je, že když byli s bratrem doma, tak vždycky čekali za zdí, za stěnou jejich
obývacího pokoje na to, jak se rodiče hádali, jestli tam bude ticho. Protože kdyby tam
bylo ticho, tak někdo někomu něco udělal. A to byla ta největší hrůza. Proto se bojí nejvíc
mlčení na hodinách. A kdykoli se ozval nějaký zvuk, tak se mu ulevilo. Protože to
znamenalo, že to je v pořádku. Nezabili se. A on v tý svý zkušenosti mlčení proto vnímá
hodně zúzkostňující…
 Jako strach ze ztráty podpory
…Takže on tu hodinu, to setkání se mnou vnímá, když mlčím, jako hodně
zúzkostňující, protože je odkázaný skutečně sám na sebe. A toho on se nejvíc bojí…
•

Pacientovo potlačování agresivity a její přetlak na terapii
…A z tohohle toho, když je potlačoval, on samozřejmě nechtěl, že by byl špatný

člověk, tak vznikaly obsedantní příznaky, protože čím víc je potlačoval, tak tím víc se
hlásily zase jinou cestou v takových výkřicích, který vlastně i během hodiny někdy se
dějou, že jak už se to napětí nashromáždí, tak prostě nějaký ventil jde ven…
•

Snaha pacienta vyvolat v terapeutovi vůči němu negativní pocity
…Z mý strany, myslím si, že kde vlastně byla taková obtíž, tak je, že pacientka se

snažila jakoby stále objevit ve mně nějaký negativní pocit vůči ní vlastně. To, že bych na
ni byl třeba naštvaný nebo že bych se na ni zlobil, a myslím si, že i to tak jako jakoby…
…že k tomu jako kdyby mohla mít i celkem reálný důvod, když třeba na hodinu
nepřišla, zrušila ji na poslední chvíli, protože den před tím se opila, byla někde prostě
v pejru a na tu hodinu se jí prostě nechtělo. Tak v ten okamžik samozřejmě, že když na tu
hodinu nepřišla, tak jsem byl naštvaný…
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•

Snaha potrestat terapeuta jako přenosový mechanismus
…A je to forma potrestání mě, protože když on bude mít příznaky, tak já nebudu

úspěšný terapeut a budu mít špatný pocit…
…A to je to, čeho on chtěl dosáhnout u mě proto, že chce taky potrestat svý rodiče
za to, že mu dělali takový věci, jaký mu dělali, v jeho představách. Oni mu je nedělali, oni
prostě měli špatný vztah mezi sebou, ale na něj to mělo těžký dopad. A on je vnímá jako
ty, který pořád potřebuje potrestat. Není tam ještě to smíření, jako to smíření s tím, jak to
bylo a otevření se pro jeho současnost. Pořád ta minulost jakoby ho atakovala a pořád
ho ovlivňuje i v tom, že chce potrestat ty rodiče, tudíž chce v tom vztahu mezi náma, je to
tak někdy cítit jakože chce potrestat mě jakoby za to. A to jsou ty příznaky, kterýma mě
trestá…
•

Překračování hranic pacientem
…Takže s tímhletím člověkem na těch hodinách je to někdy pro mě hodně těžký,

protože někdy zkouší atakovat terapeutický hranice vlastně toho, co udělám nebo
neudělám…
•

Strach pacienta z ukončení terapie
…A proto vlastně to je otázka o tom, jestli on sám si stanoví vlastně ten konec,

jakoby ta terapie v tom byla pro něho hodně těžká…
…on o ty hodiny stále stojí, myslím si, že obtížný bude pro něj ta situace, kdy bude
ta terapie se blížit k tomu konci…
…A on nechce se samozřejmě separovat, tu terapii ukončit…
 Ambivalentní pocity
…ale nemám úplně jednoznačný pocit z toho zatím, mám dojem, že vlastně my jsme
v situaci, kdy on nějak nechtěl…, vlastně zpočátku (byl) ve velký ambivalenci vůči tomu,
aby on sám si řekl, že chce skončit terapii…
 Snaha pacienta zpracovat úzkost z konce terapie
…On to teda sám na sobě jakoby nějak vybojoval, ale zároveň ho to, ten konec
vlastně hodně zúzkostňuje pořád.
 Nabízení zástupných symptomů
…a vlastně někdy ty symptomy jakoby mi nabízí proto, abychom tu terapii
neukončili, abych viděl, že je přece na tom tak špatně…
 Manipulace ve vztahu ze strachu z ukončení terapie
…Takže trochu i manipuluje vlastně s tím vztahem, on by už někdy mohl dělat
samostatný kroky, ale nechce…
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•

Strach ze ztráty terapeuta / ukončení terapie terapeutem
…On terapii vždycky vnímal jakoby to, že ztratí mě anebo že bude odmítnutý

mnou…
 Strach vyjádřit nesouhlas
…ale dělá mu pořád obtíž třeba mi říct nějaký nesouhlasný názor, ale…
 Strach pacienta z „vyhození“ z terapie, hledání důvodů
…Ale myslím si, že ve mně zkoušela objevit, jestli teda budu na ní taky naštvaný a
jestli jí za to nějakým způsobem potrestám. Ona se hrozně bála, že ji z tý terapie
vyrazím…
…Takže i když to vlastně někdy zkoušela, jestli to náhodou nejsem vlastně ten, kdo ji
teda nějak jako vyhodí nebo s ní to skončí na základě týhletý zkušenosti, která mně
nepřipadla tak hrozná, ona nedělala objektivně tak hrozný věci, ani mně…
•

Vztah jako dítěte k rodiči, závislost a separace
 Pacientovo prožívání vztahu jako dítě k rodiči
…do teďka se v určitý rovině cítí jako hodně závislý dítě…
 Pocity závislosti na terapeutovi
…v podstatě cítil se jakoby hodně závislý a do teďka se v určitý rovině cítí jako

hodně závislý dítě…
 Pacientova snaha o separaci ze závislosti na terapeutovi
…ale v čem je to teďka jiný: Teďka se pokouší … se pokoušel vlastně poslední
měsíce hodně ode mě oddělovat…
 Snižováním frekvence sezení
…takže jednak snížil frekvenci sezení…
 Experimentování v terapii ohledně separace
…jednak si někdy tak jakoby zkusmo zkoušel vlastně jaký to bude, když na hodinu
nepřijde, nebo když bude mlčet, když si naplánuje svoji dovolenou, co se bude dít. Zjistil,
že se někdy necítil zas tak hrozně…


Souvislost tématu s životem pacienta

…ono to souvisí s ňákýma dalšíma krokama v jeho životě, že pokoušel se hledat
nějakou novou práci, zbavovat se nějakých přítěžků, který si vzal…


Těšení na konec terapie

…A byť se na konec terapie někdy těší a už si představoval jaký to bude vlastně, až
už nebude muset chodit…
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Ukončení terapie jako povinnost pro pacienta

…a bere to na druhou stranu jako nějakou povinnost pro něj, ke který se stahoval
jako k něčemu, co musí udělat…

Terapeutovy reprezentace pacientových potřeb ve vztahu
•

Potřeba vizuálního kontaktu jako podmínka vztahu
…hodně potřebovala se mnou udržovat vizuální kontakt, měla vlastně se mnou

takový jakoby vztah, kde mohla, kde mě mohla mít jako k dispozici víc než v tý situaci,
když leží…
•

Potřeba naslouchání
…To znamená ňákou jakoby zkušenost s někým, kdo jí bude naslouchat…

•

Potřeba porozumění
…kdo se jí bude pokoušet rozumět tý její zkušenosti…

•

Potřeba ochrany proti samotě
…a nenechá ji samotnou s tím, co se v ní dělo…

•

Potřeba „kontejnování“ úzkosti, kterou nenašel u rodičů
…a hlavně se nezúzkostní, když ona má úzkost. Bylo to důležitý jakoby ta

kontejnující funkce, to znamená toho, že když ona má úzkost, tak že já nezúzkostním s ní.
Protože její rodiče, když jsme to probírali s ní do minulosti, tak tuhletu schopnost
s ňákýho důvodu buďto neměli anebo ona je tak nevnímala…
•

Potřeba podpory
…takže v zásadě ona hledala nějakou pozitivní zkušenost s někým, o koho by se

takhle mohla opřít…
•

Potřeba sdílení pocitů
…takže v zásadě ona hledala nějakou pozitivní zkušenost s někým, o koho by se

takhle mohla opřít a s kým by se mohla těmahle pocitama zabývat a procházet…
•

Pacientova potřeba spokojenosti terapeuta pro vytvoření bezpečného
prostředí v terapii
…Hledala to vlastně a my jsme se tím propracovávali, protože ona chtěla, abych já

se cítil dobře, protože když já se budu cítit dobře, tak ona se potom může cítit v bezpečí a
může se vlastně zase zabývat sebou a může mluvit o věcech, které ji třeba trápí, nebo
tak…
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•

Obtížnost navázání kontaktu s pacientem
…a měl jsem obtíže vlastně vůbec s tou pacientkou vejít v kontakt…
…i když samozřejmě někdy jsem měl obtíž jakoby udržet s ní kontakt…
…s tou slečnou, se kterou si myslím, že to nedopadlo dobře. Tam se mi nedařilo to

vrátit zpátky, tam jsem dokonce na těch hodinách usínal. Takže to bylo vlastně úplně o
něčem jiným…
…Tam jsem vůbec nějakou vnitřní iniciativu k tomu, abych se vrátil k ní, těžko
v sobě hledal…
•

Neschopnost odezvy na psychické obsahy pacienta
…a v průběhu tý terapie došlo k několika takovým vrytým, i pro mě, okamžikům, kdy

jsem se v podstatě dostal do situace, kdy jsem nebyl schopný nějak reagovat na to, co se
v ní děje…
•

Odbíhavé myšlenky během terapie
…Stávalo se mi, že jsem při těch hodinách často se zabýval úplně jinýma věcma,

navzdory tomu, jaký věci jsem vnímal, čím prošla, tím bylo pro mě překvapivý, vlastně
jsem se od ní odpojoval…
…tak jsem se taky někdy zabýval jinýma věcma, ale vždycky se to nějak jakoby
vrátilo k tomu podstatnýmu…
•

Signály vnímání pacienta problémů v kontaktu s terapeutem
…A tahleta moje vnitřní reakce se vlastně dostala i do toho …, pro ni to nebylo

unesitelný, ona si toho všimla a vnímala to…
…I když jsem vnímal, že vlastně jsem ve hře já, že reaguje na mý reálný prožitky, na
to, jak se cítím, ale jak ona vytušila správně…
•

Problém se zpracováním potíží na hranici kontaktu
…byl to vlastně takový opakovaný zážitek, který se nedal zpracovat hlavně…
…ale nepodařilo se nějak jakoby to zpracovat…
…A nedařilo se mi ani vlastně to jakoby nějak zpracovat, vlastně nejde to prostě…

•

Schopnost vrátit se do kontaktu s pacientem
…a že přes nějaký chvilkový, což je v rámci protipřenosu běžná záležitost, tak se to

daří nějak mně jako vracet zpátky do toho…
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Sezení, nikoli ležení na pohovce lépe hodnocené při práci s pacienty s BPD
•

Vizuální kontakt pro zvládání úzkosti pacienta
…ta pacientka začala chodit do terapie dvakrát týdně, při

tý terapii seděla,

neležela jako většina pacientů, který chodí takhle intenzivně, protože mě přišla z počátku
jako hodně úzkostná, hodně potřebovala se mnou udržovat vizuální kontakt, měla vlastně
se mnou takový jakoby vztah, kde mohla, kde mě mohla mít jako k dispozici víc než v tý
situaci, když leží…
…a zase v tý terapii vždycky seděl, nikdy neležel. A nikdy jsem nad tím ani
nepřemýšlel, že by neměl sedět, protože vnímám ho jako hodně, hodně úzkostného i v tom
běžným kontaktu…
•

Možnost reflexe na základě vizuálního vnímání terapeutových reakcí
…mohla to jakoby nějak víc korigovat, to svý vnímání a prožívání podle toho, že

viděla bezprostředně nějak mý reakce nebo ne…

Odpor pacienta v terapii
…jakoby i přes ty různý její někdy nechuti třeba dojít na terapii nebo sdělovat to, co
se v ní děje, o čem přemýšlí…
•

Postupné jeho překonávání
…Takže není to, že by to odmítal vlastně. Že by stále trval jakoby na nějaký

odmítavý pozici, což asi je důležitý samo o sobě a mně to dává naději, že se postupně, byť
pomalu, budeme probírat k těm věcem, které …

Hlubší změna v osobnostní struktuře vs. symptomatická změna
…Ale zároveň taky trochu pro mě, protože já sám teďka nevím, jak to vlastně bude.
Taky nevím, jak trvalý změny v jeho osobnostní struktuře zatím nastaly, protože mám
dojem, že zas tak trvalý zatím nenastaly. Došlo k výrazný symptomatický změně, on ve
svým životě i udělal nějaký změny, ale pořád to ještě nevnímám jako něco, na čem on by
mohl skutečně stavět…

Společné vnímání obsahů z terapie z odstupem
…a vrátit se jakoby k tý pozici, kdy jsme se na ty věci mohli dívat, jako co se
odehrálo nějak už s odstupem…
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Společné hodnocení pozitivního efektu na konci terapie
…Takže v tomhletom ohledu to byla jakoby produktivní práce už v průběhu,
nejenom vlastně že bych to viděl jenom tím efektem, který byl pozitivní i v okamžiku, když
jsme končili, tak jsme oba věděli, že vlastně ta terapie jí hodně pomohla, už v tu dobu…

Postupné ukončování terapie
…Chodil nejdřív dvakrát a teďka chodí už jednou, na základě jeho vlastního přání a
jsme domluveni na tom, že terapie teďka skončí k novému roku. Takže je to terapie, která
už běží ke konci…
Náhlé ukončení terapie pacientem
…Byla to taky mladá slečna, která terapii ukončila sama…

Dlouhodobost terapie
…vybavují se mi dvě zkušenosti, které mám v živé paměti, jedna je s pacientkou,
která už terapii ukončila, a byla to dlouhodobější terapie…
•

Vliv dlouhodobosti na zapamatování si terapeutického příběhu
…že tyhlety ve mně nějak zůstaly asi nejvíc v paměti. Ale i proto, že to byly vlastně

dlouhodobý záležitosti, obě dvě…

Pozitivní vztah s terapeutem
…Takže ten její vstup do té terapie byl vlastně hodně pozitivní a myslím si, že se
tahleta pracovní atmosféra…
…tak přesto dycky to bylo jakoby nesený tím, že ten rámec byl zásadně pozitivní.
Takže myslím si, že to hodně přispělo jakoby k tomu, že ta terapie jakoby probíhala dál i
dobře…
•

Nepřítomnost negativního přenosu
…Že tam nebylo zpočátku něco, jako ten negativní přenos z její strany, kdyby

nějakým způsobem atakovala přímo nějak ty sezení, nebo tu terapeutickou práci nebo mě
osobně…
•

Pacientova potřeba „pozitivního objektu“ v osobě terapeuta
…myslím si, že to bylo hodně tím, že potřebovala nebo hledala ten pozitivní nebo

dobrý objekt, jak se říká v tý analytický terapii…
…takže v zásadě ona hledala nějakou pozitivní zkušenost s někým…
…A bylo tam jakoby hodně pozitivně přenosových věcí…
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Rozdělení pacientů s BPD do dvou skupin podle charakteru terapeutického
vztahu a způsobu terapeutické práce
1. Pacienti s BPD blíže psychotické problematice
…jsou lidi, který jsou zpočátku hodně chaotický a nejistý, to jsou ti, kteří jsou na
hraně takové té psychotické zkušenosti…
…nebo v tý paranoidně schizoidní, když vlastně – už v tý analytický hantýrce…
 Strach pacienta vstoupit do terapeutického vztahu, pocity ohrožení
…Od toho spektra, kdy ty lidi těžko vůbec snášejí jakýkoli blízký kontakt, to jsou ti,
kteří třeba mají na začátku tý terapie do tý terapie problém vůbec vstoupit a často končí
na začátku, už během jednoho, dvou sezení, přijdou na to, že vlastně je to pro ně natolik
ohrožující, že vůbec nejsou schopni vstoupit do tý terapie…
…Mám několik takových opakovaných zážitků, kdy lidi, který opravdu hodně
vyhledávali tu pomoc, že když jsme se dostali do toho, že jsme začali tu terapii, tak pro ně
nebylo unesitelný vůbec mluvit o sobě a o svých pocitech a najednou to bylo pro ně příliš
ohrožující…
…když vlastně je to tak, že sebe a druhý neustále vnímá jako ňáký ohrožení. I v tom,
když člověk nabízí něco, co by mohli využít pro sebe a pro svoji terapii, tak to přesto
obracejí a přesto v tom vnímají pořád ohrožení a nejistotu…
 Atakování vztahu s terapeutem
…a pořád se jakoby nemůžou ujistit a atakujou vlastně ten vztah, terapeutický
vztah, to uspořádání a způsob práce…
 Narušení identity
…s těma, kteří jsou hodně chaotický a hledají …, mají narušenou identitu vlastně,
jaký jsou, co si přejou, co chtějí z různých důvodů, tak s těma se dá … dalo by se říct,
jakože na tom jsou jakoby vývojově … jsou v tom vývoji jakoby na tom hůř…
 Nepřítomnost zkušenosti s pozitivním vztahem (dobrým objektem)
…spíš že tam nezažily žádný pozitivní vztah, ke kterýmu by se mohli nějak chytnout,
pozitivní zkušenost s nějakým dobrým objektem,
 Rozdíl mezi vývojovou úrovní a složitostí terapeutické práce
…tak tam je to sice vývojově jakoby pozdější, ale neznamená to, že se s tím pracuje
hůř…
…ale neznamená to, že jedno je těžší nebo lehčí…
…Takže to je možná někdy složitější, i když vývojově je to vlastně jakoby o trochu
dál…
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2. Pacienti s BPD dále od psychotické zkušenosti
 Schopnost skupiny pacientů s BPD snadno navázat pozitivní terapeutický
vztah
…A pak jsou takový lidi, který vlastně velice rychle přilnou a udrží si vlastně
jakoby…, to jsou ty, který víceméně dopadají dobře v tý terapii, to znamená je to takový
pozitivní znak do budoucna, když jako k tomu terapeutovi vlastně si vytvoří nějaký
pozitivní přenos, byť přenosový vztah nebo jakýkoli vztah, tak si myslím, že to má dobrou
prognózu…
 Stabilnější zázemí terapeutického vztahu
…Že jsou schopný vlastně vybudovat nějaký pevnější základy, a pak ta terapie to
unese, pak jako i různý nepříjemný pocity…
 Mechanismus štěpení
…a pak jsou takový, kde je ten terén trošku zřetelnější, kde jsou ty vztahy tak jakoby
nabarvený načerno nebo nabílo. Takovýto splittování vlastně té zkušenosti a pohledu na
druhý a na sebe…
 Vývojově pozdější problematika
…tam už je to trošku diferencovanější…
 Problém unést aspekty vztahu jako ke špatnému objektu v rámci štěpení
…Někdy jakoby je složitější unést vlastně ty negativní ataky toho vztahu, když ten
pacient vlastně je v tý splittovaný pozici…

Kontext terapie
•

Konfliktní rodinné prostředí pacienta s BPD
 Během vývoje
 V současnosti
 Zkušenost nezájmu a kritiky rodičů pacienta

•

Pocity méněcennosti pacienta
 Souvislost s vysokými nároky na sebe
 Stud pacienta za rodiče

•

Emoční potíže – depresivní a úzkostné příznaky

•

Diagnostika pacientů s BPD
 Psychiatrická diagnóza vs. osobnostní struktura
 Vývoj diagnózy
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 Primárně jiná diagnóza zakrývající dg. BPD
 Otázka zařazení do diagnózy BPD
•

Zkušenost pacienta BPD s více terapiemi

•

Různost problémů pacientů s BPD

•

Pacientův strach ze samoty

•

Agresivita a nenávist ve fantaziích pacienta

•

Pacientovy problémy s hranicemi ve vztazích v životě

•

Hodnocení důležitosti farmakoterapie pro určitou skupinu pacientů s BPD

7.5.2. Čára terapie u terapeuta č. 5
Terapeut nakreslil čáru, která se soustřeďuje nepravidelně směrem do kruhu,
obsahuje četné výkyvy a zauzlení. Z popsané typologie sdružuje prvky typů „životní
krize s rychlými výkyvy“, „proměna (metanoia)“ a „spirála“.
Podle Čermáka (2004) v technice čáry života je „proměna“ vyjádřením
přehodnocení hodnot, „spirála“ ukazuje na sebestřednost a exhibicionistické tendence a
„životní krize s malými ztrátami s rychlou obnovou“ označuje velké množství stresu se
zároveň vysokými pozitivními očekáváními.
Terapeut v souvislosti s čarou hovoří o druhém pacientovi, opět zmiňuje jeho
problémy s ukončováním terapie a se separací od terapeuta. Došlo k navázání pozitivního
terapeutického vztahu, významným změnám u pacienta, ale terapie se nějakým způsobem
„zasekla“ kolem pacientova strachu z ukončení terapie. „Došlo k výrazný symptomatický
změně, on ve svým životě i udělal nějaký změny, ale pořád to ještě nevnímám jako něco,
na čem on by mohl skutečně stavět. A on nechce se samozřejmě separovat, tu terapii
ukončit a vlastně někdy ty symptomy jakoby mi nabízí proto, abychom tu terapii
neukončili, abych viděl, že je přece na tom tak špatně.“
Čára terapie, která v sobě integruje tyto tři typy, ale zároveň na první pohled působí
značně chaoticky (již v tom je obsažena určitá ambivalence), může směšovat emoční
výkyvy i existenciální změny v terapii s určitou zauzleností, která zvláště v takto
náročných terapiích nastává.
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7.6. Terapeutka č. 6
Terapeutce č. 6 je 43 let, vzděláním je lékařka a má specializaci z psychiatrie II.
stupně. Jako psychoterapeut pracuje 11 let, má psychoterapeutické vzdělání v KBT,
analytické psychoterapii a KIP. Pracuje na psychoterapeutickém oddělení, které se
zaměřuje na léčbu neurotických poruch a poruch osobnosti.

7.6.1. Seznam témat u výpovědi terapeutky č. 6

Obsahy terapeuta v užším smyslu
•

Pocit beznaděje
…Možná ta bezmoc terapeutická…
…taky mě tam přepadl ten terapeutický nihilismus…

•

Pocit lítosti
…No v podstatě mi jí bylo líto, to byla první emoce…

•

Pocit vzteku
…pak jsem měla trochu vztek, že se nedaří…

•

Strach terapeuta ze zvládnutí terapie
…Tam ze začátku to byl asi strach z mý strany, jestli to vůbec zvládnu…

•

Lítost nad odmítáním pacientů s BPD
…Možná i to, že je mi trošku líto, že jsou ti pacienti tak odmítaný s touhle poruchou,

i když je to hrozně náročný pro toho terapeuta, protože oni tu šanci mají…
•

Emoční náročnost terapeutické práce s BPD
…i když je to hrozně náročný pro toho terapeuta…
…Jinak ty první tři týdny spolupráce byly hodně emočně vypjatý, a to nejenom ze

strany jeho nátlaku…
•

Výrazné pocity
…Protože je to hodně silný. Aspoň na mě je to hodně silný…

•

Nechuť jít do vztahu s pacientem s BPD a její překonávání
…A jít do toho vztahu se mi někdy vůbec nechce. Musím sbírat odvahu. Ale jdu do

toho…
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•

Schopnost emočního odpoutání od nepříjemných obsahů v terapii na základě
terapeutické zkušenosti
…Nicméně teď už mám pocit, že to není tak zlý, jako z mý strany. Že tohle je to, co

mě napadlo jako první, ale teď už mi ty hraničáři tyhle problémy nedělají. Už se od toho
dokážu emočně odpoutat…
•

Zpracovávání vlastních negativních pocitů v terapii
…Krom velkýho soucitu tam teda byla i nenávist z mý strany. To jsem musela hodně

zpracovávat. Ale tak to se s tím asi pojí…
•

Hodnocení úspěchu terapie v posunu k větší toleranci pacienta ve vztazích
…tak řekněme, že to byl určitý úspěch v tom, že odsud odcházel bez toho, že by …

jak vyvolával konflikty, že dokázal ustoupit pacientovi, který byl daleko primitivnější a ta
jeho agrese byla primitivnější než tahle hraniční…

Přístup terapeuta
•

Odlišnost práce s různým pohlavím pacienta
…Se ženama je to trošku obtížnější, asi zřejmě z pozice toho stejného pohlaví,

protože oni trošku rozehrávají ty hry jinak…
•

Otázka nároků terapeuta při terapeutické práci
…Ale jde o to jaké nároky si činí ten terapeut…

•

Snaha o odvedení pozornosti od prožívání napětí a sebepoškozování
…Ona měla tendence se sebepoškozovat, řezala se, tam šlo i o to odklonit napětí

takovým způsobem, aby se nepoškozovala. Což se částečně podařilo, že alespoň to
sebepoškozování nebylo tak častý. A nebylo tak drastický…
•

Nutnost přizpůsobení výkyvům nálad při práci s pacienty s BPD
…pokud se personál nedokáže přizpůsobit těm výkyvům nálad, tak se s nima moc

dělat nedá…
•

Individuální přístup a porozumění bez ohledu na diagnózu
…U sebe, záleží na tom, jak mi ten člověk sedne, vůbec nezáleží na tom, jestli je

hraniční nebo jakou má diagnózu, ale jestli jsme schopni se nějak naladit. S tímhle jsme
byli schopni se naladit na stejnou vlnu…
•

Vcítění
…nebyl problém se tak jako vžít do tý jeho situace, ve který se nacházel…
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•

Strach z imaginace a práce se sny u traumatizovaného pacienta s BPD
…Byla zneužívaná otčímem jako dítě a hodně si teda psala deníky, měla dost divoký

sny, se kterýma se moc pracovat nedalo, protože to bylo příliš traumatický, tam se dalo
jenom … jenom vyslechnout. Případně nějaký projektivní test ji dát. A zkusit to s ní brát
přes to arte…
…Jinak tam to bylo hodně … nechat ji znova imaginovat bych si netroufla. To bych
se obávala…

Hranice terapeut - pacient
•

Překračování hranic pacientem
…on si ty mantinely samozřejmě dát nedokázal…

•

Nestabilita hranic ve vztahu
…I když je to pořád na takový hraně, ze který se dá sklouznout tam i tam…

•

Snaha udržet hranice terapeutem
…asi jsem mu pořád vysvětlovala, že nejsem jeho matka nebo jeho milenka, a

neustále jsem se mu snažila dávat nějaký mantinely, ve kterých by se ten vztah mohl
držet…
…Ale ve chvíli, kdy tam ty mantinely byly, a kdy při přesažení těch mantinelů byl
jakoby přistižen, tak se dokázal zase do těch mantinelů dostat zpátky, což zas považuju za
poměrně dost velký úspěch…
 Prosazování udržování hranic i ze strany zdravotnického personálu
…Takže zase to bylo o tom dokázat přesvědčit sestry, že ten člověk je nějakým
způsobem poraněný a je potřeba s ním zacházet v patřičných mezích…
•

Negativismus pacienta po stanovení hranic
…pokud jsem jí na to neskočila, upozornila jsem ji na určitý nevhodný chování, tak

tam bylo čtrnáctidenní mlčení, negativismus, nechuť, neschopnost navázat kontakt. To
bylo dost složitý se s tím vypořádat…
•

Po udržení hranic navázání pozitivního terapeutického vztahu
…no a když jsme tohle všechno ustáli, tak se podařilo navázat celkem slušný, na

hraniční poruchu osobnosti, vztah…
…ale jo, vešli jsme se do nich…
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Vývoj terapeutického vztahu
•

Obtížnost utváření terapeutického vztahu
…No ten vztah se teda vytvářel úplně hodně špatně…

•

Ustálení vztahu po určitém čase
…ale zase, když se tomu dal čas a nedělala jsem si přehnaný nároky, tak se ten

vztah nějakým způsobem ustálil…

Ambivalentní projevy v terapeutickém vztahu
•

Ambivalentní chování pacienta ve vztahu k terapeutovi
…Ambivalentní vystupování pacienta, kdy na jednu stranu se na tebe nalepí,

pomalu tě pokládá za boha a na druhou stranu za půl hodiny se obrátí a vmete ti do
tváře, že tě nenávidí… To jsou zkušenosti s několikerýma pacientama. Více lidí se takhle
chovalo…
•

Vyvolávání naštvání i lítosti
…A to si myslím, že je u těch hraničních pacientů hodně důležitý celkově. Že jestliže

oni dokážou vyvolat konflikty, dokážou proti sobě poštvat kde koho, zároveň dokážou
vzbuzovat lítost…
…To byla dívka, která dokázala probouzet ty nejtemnější stránky duše. Krom
velkýho soucitu tam teda byla i nenávist z mý strany…

Terapeutovy reprezentace obsahů pacienta
•

Pacientův pocit výjimečnosti na pracovišti z důvodu individuální terapie
…že on si tak trošku myslel, že je něco víc, když teda já ho mám v tom individuálu,

potřeboval se nějakým způsobem odprezentovat jako ten, kdo má nějakou péči navíc…
•

Pacientův pocit zájmu ze strany terapeuta
…že měla asi pocit zájmu ze mě…

•

Vztek na terapeuta
…pak se tam objevil obrovský vztek, že neplním ani funkci matky ani funkci milenky,

•

Obviňování terapeuta z nezájmu
…obvinil mě z chladu, z nezájmu…
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Přenosový vztah k terapeutovi
…on na mě měl velký přenos, myslel si …
•

Vztah jako k matce (vztah rodič- dítě)
…z počátku mě považoval za takovou mateřskou osobu…
…měla potřebu se mnou rivalizovat, možná jako dcera s matkou někdy, protože ona

se na mě hodně vázala spíš jako na mateřskou osobu…
Dětské chování v terapii
•

Jako následek deprivace
…I když často se chovala jako rozmazlený dítě, ale rozmazlená nebyla, ona byla

spíš deprivovaná…
•

Vyžadování pozornosti, vzdorovité chování
…Ale vyžadovala pozornost jak malá holčička, dost často šla do regrese. A ta její

regrese měla docela někdy grády. Že ona se dostávala tak na úroveň někdy i tří let. Se
vztekala, ležela na zemi, kopala…

Soupeření s terapeutem
…No myslím, že to byl i vztah určitý takový rivalizující, že měla potřebu se mnou
rivalizovat, možná jako dcera s matkou někdy, protože ona se na mě hodně vázala spíš
jako na mateřskou osobu. Aspoň z toho jejího chování to vyplývalo…

Dlouhodobost terapeutického vztahu
…Ta terapie s ním trvala pět let…

Hodnocení intelektových schopnosti pacienta jako výhoda pro terapeutickou práci
…Pokud ten hraničář je trošku jakoby chytrý, tak se s ním dá pracovat…

Hodnocení terapie jako užitečné, ovšem bez ambicí vyléčit poruchu
…Jako neočekávám od toho asi to, že ho vyléčím nebo změním jeho poruchu, ale
určitě nezastávám názor, že se nedá dělat nic. Po týhle zkušenosti s tímhle člověkem už
ten názor nezastávám.

Pro mě to byla první významná zkušenost, že se dá dělat

s psychopatem…
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Svádění terapeuta
…Taky jsem měla několik hraničních pacientek, tam dokonce došlo k tomu, že ona
se snažila mě i svádět, přestože nebyla zaměřená lesbicky, myslím, že tam byla sexuální
nevyhraněnost…
…i když tam vlastně erotický náznaky byly…
…pak mě začal donášet květiny a psát dopisy, až eroticky zabarvený…

Složitější práce s pacientem stejného pohlaví
…Bylo to rozhodně složitější než s tím mužským pacientem…

Vyjasnění si sexuálních preferencí v terapii
…došlo tam k určitýmu zlepšení taky. Možná zlepšení ve stylu, že si vyjasnila svoje
sexuální preference, tohle pro ni bylo dost důležitý…

Informace o částečném efektu terapie
…Ta terapie s ní trvala tři čtvrtě roku, ona potom odešla do Prahy, zatím co mám o
ní informace, tak kouří jenom trávu, což si myslím, že je celkem dobrý, a má stabilního
partnera. S tou prací je to už horší, no ale …
…Dokázal si najít zaměstnání, a i když je střídá dál, dokáže žít relativně, relativně
normální život…

Kontakt pacienta s terapeutem po skončení terapie
…Nejen to. Ale nakonec, myslím si, že jsme se rozešli v přátelským duchu a občas
mně pošle pohled, dá o sobě vědět, zavolá, což považuju za jako dobrý znamení, že se tam
mezi náma něco událo, ne špatnýho, že si vytvořila aspoň někoho, komu zavolá…
…Stále se ozývá. Jak ten první pacient tak i tahle se stále ozývá…
…Máme spolu do teďka jakýsi takový kontakt, i když je to hodně složitý…

Kontext terapie
•

Obtížnost pacienta pro celý terapeutický tým
 Problematické hodnocení psychoterapeutické indikace ze strany okolí
 Terapeutovy i pacientovy neshody s kolegy na pracovišti

•

Životní podmínky pacienta
 Nepříznivé rodinné zázemí v anamnéze, týrání
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 Život pacienta v problematickém prostředí
 Nevýhoda mladšího sourozence ve vývoji osobnosti z problematického
zázemí
 Problémy pacienta v životě
 Agresivita
 Nestálost
 Narušení blízkých vztahů
 Nestabilita
 Závislost
 Znásilnění v anamnéze
•

Obranné mechanismy pacienta bránící jeho fungování v terapeutické
skupině, potřeba individuální terapie

•

Problém s verbálním uchopením tématu výzkumu

7.6.2. Čára terapie u terapeutky č. 6
Čára terapie u terapeutky č. 6 znázorňuje její vnímání terapie s druhou vybranou
pacientkou, pacientkou-ženou. Čára by se dala přiřadit opět k typu „životní krize“,
tentokrát spíše s pomalejšími výkyvy („životní krize – pád a vzestup“). Čára přes různé
výkyvy zůstává zhruba na stejné úrovni. Blížeji tuto čáru terapeutka nespecifikovala.
Podle Čermáka (2004) je tento typ čáry typický pro emoční angažovanost, vitalitu a
pružnost, ale i emoční zranitelnost a známky deprese. V této charakteristice je vystižně
pojmenována problematika života lidí s hraniční poruchou osobnosti.
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7.7. Společný seznam témat

Hranice terapeut - pacient
•

Překračování hranic terapeutického vztahu pacientem – 4x

•

Snaha udržet hranice, pozitivní hodnocení udržení hranic terapeutem – 3x

•

Obtížnost (potřeba) diferenciace vlastních a pacientových obsahů – 2x

Terapeutovy obsahy v průběhu terapie v užším smyslu
•

Výrazné (bouřlivé) pocity (výraznost v kontaktu) – 3x

•

Pocit naštvání (vzteku) – 4x

•

Pocity beznaděje, marnosti, zklamání – 3x

•

Pocit strachu (ze zvládnutí terapie, z pacienta) – 3x

•

Nejistota ohledně hodnocení terapie – 2x

•

(Energetická, emoční) náročnost terapeutické práce s pacientem s BPD – 4x

•

Potřeba supervize – 2x

•

Individuální hodnocení (přístup) každého případu (bez ohledu na dg.) – 4x

•

Zájem o vývoj pacienta po skončení terapie (lítost nad neznalostí vývoje) – 3x

Terapeutovy reprezentace pacientových obsahů
•

Potřeba podpory – 2x

•

Testování odolnosti vztahu pacientem (s potřebou bezpečí/přijetí) – 2x

•

Vztek na terapeuta, kritika a obiňování – 3x

•

Soupeření s terapeutem – 2x

•

Vztah rodič-dítě – 4x


Pocity závislosti na terapeutovi – 2x



Pacientovo prožívání vztahu jako dítě k rodiči



Rodičovský vztah (otec-pubertální dcera)



Terapie symbolickým dospíváním pacienta

Přístup terapeuta
•

Bezpodmínečná akceptace pacienta – 2x


Uznání rozumové kompetence



Akceptace pacientova vnímání problému
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•

Nižší kritéria úspěšnosti terapie s pacientem s BPD (Otázka nároků terapeuta
při terapeutické práci) – 3x

•

Snaha o odvedení pozornosti od sebepoškozování – 2x

Další témata
•

Štěpení ve vztahu ze strany pacienta (idealizace/devalvace) – 3x
 Pacientova idealizace osoby terapeuta
 Hodnocení terapeuta jako absolutního pomáhajícího

•

Ambivalentní projevy v terapeutickém vztahu – 2x
 Střídání (vyvolávání) pocitů lítosti a naštvání – 3x

•

Terapeutický vztah důležitou součástí terapie – 2x

•

Snaha pacienta ukončit terapii mimo sezení, ukončení terapie pacientem mimo
sezení – 3x

•

Svádění terapeuta (flirtování s terapeutem) – 3x

•

Kontakt pacienta s terapeutem po skončení terapie – 2x

•

Dlouhodobost terapeutického vztahu – 5x

•

Zklidnění emoční lability pacienta – 2x

•

Porozumění ve vztahu – 2x

•

Obtížnost utváření terapeutického vztahu – 2x

•

Dětské chování v terapii – 3x

•

Pomalá, postupná terapeutická změna – 2x

Kontext terapie
•

Opakované psychiatrické hospitalizace pacientů – 2x

•

Primárně jiná diagnóza – 2x

•

Problémy s pohlavní a sexuální identitou u pacienta – 2x
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8. Diskuse
Jedním z nejrozšířenějších témat v analýze výpovědí šesti terapeutů o zkušenosti
vztahu s pacienty s hraniční poruchou osobnosti se ukázala otázka hranic mezi
terapeutem a pacientem. Vedle historického vzniku označení hraniční poruchy osobnosti
jako poruchy, která se nachází na hranici mezi neurózou a psychózou, tento výsledek
ilustruje nejen vhodnost a aktuálnost tohoto označení, ale zřejmě i jednu z podstat tohoto
tématu. Zda se jedná o podstatnou charakteristiku v této oblasti by bylo možná vhodné
ověřit analýzou stejných dat metodou zakotvené teorie. Tento návrh je v zásadě
proveditelný.
Téma hranic v terapeutickém vztahu respondenti specifikovali snahou pacientů
terapeutické hranice narušit, případně terapeutický vztah podrobit testujícím zkouškám
jeho odolnosti (ve dvou výpovědích), v jednom případě s vnímanou pacientovou
potřebou opory a ve druhém s potřebou bezpečí. Terapeuti se v souvislosti s atakováním
hranic v terapeutickém vztahu snažili tyto hranice udržet a terapeutický vztah tak „ustát“,
což se na základě jejich zkušenosti i osvědčilo s ohledem na efektivitu terapie. Problémy
na hranici terapeut-pacient v terapeutickém vztahu se ve dvou výpovědích projevilo u
terapeuta v jeho obtížích rozlišit, které psychické obsahy jsou jeho a které jsou
implementovány osobností pacienta. Zde mohou naše úvahy směřovat ke konceptu
projektivní identifikace formulovaný výše zmíněnými psychoanalytickými teoriemi,
který tak zřejmě má oporu i ve zkušenosti.
S tématem hranic může souviset i téma snahy nebo realizace ukončení terapie
pacientem mimo sezení, které se objevilo u tří respondentů a mělo nejčastěji podobu
omluvy z důvodu nemoci s tím, že se pacient v budoucnu ozve, což neučinil. Toto téma
se sice nemusí omezovat jen na pacienty s hraniční poruchou osobnosti, ale pro terapeuty
je zvláště u této skupiny pacientů vhodné poměrně jasně a explicitně (nejlépe v písemné
formě) formulovat terapeutický kontrakt, který by přispíval k udržování hranic v terapii.
Terapeut č. 1 a terapeutka č. 2 se dostali před začátkem psychoterapie s pacientem
do pozice ošetřujících psychiatrů. Terapeutka č. 2 mluvila o tom, že se
psychoterapeutický vztah vyvíjel od účasti pacientky na relaxačních technikách, kdy ji
následně terapeutka nabídla úpravu nevhodné medikace před začátkem individuální
terapie. Po jejím začátku se však terapeutka o medikaci pacientky dále nestarala, přestala
být psychiatrem a věnovala se ve vztahu k ní jen psychoterapii. Tím jasně oddělila vztah
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k pacientce z pozice psychiatra a psychoterapeuta. Toto jasné oddělování různých rolí, ve
kterých může terapeut ve vztahu k pacientům vystupovat a čemuž se v praxi zřejmě
nevyhneme, je podle mého názoru rovněž přínosné pro udržování hranic.
K úvahám ohledně projektivní identifikace můžeme připojit i časté pocity vzteku,
které se během terapie u terapeutů vyskytly. S ohledem na časté agresivní projevy
hraničních pacientů a týrání či zneužívání v anamnéze pacienta, které v mnoha případech
poruše předchází, mohou tyto pocity mít svůj zdroj rovněž v psychických obsazích
pacienta. Agresivní problémy pacienta mimo terapii koneckonců jako jedno z témat
uváděli dva respondenti.
Za zajímavé považuji opakující se výskyt výrazných nebo bouřlivých pocitů
terapeuta, který koresponduje i s kvalitativním zjištěním Parishe a Eagla. Jak o tomto
zjištění referují Diamondová et al. (2003), „silné pocity“ patří mezi komponenty
attachementu projevující se v terapeutickém vztahu. Další komponentou podle
citovaného výzkumu je i „hledání podpory a uklidnění“, což koresponduje s proměnnou
pacientovy „potřeby podpory“, která se vyskytuje u dvou výpovědí terapeutů.
Zajímalo mě rovněž, zda se z výpovědí terapeutů vynoří téma obranného
mechanismu štěpení u pacientů s BPD. Terapeut č. 5 hovoří o zkušenosti se splittingem
pacientů, které se projevovalo ve vztahu k němu. Ve své výpovědi zjevně integruje svou
zkušenost s teoretickými znalostmi (terapeut je psychoanalyticky zaměřen). Hovoří o
dvou skupinách pacientů, z nichž jedna má dynamicky blíže k psychotické problematice
(tito pacienti mají problém vztah z důvodu pocitů ohrožení vůbec navázat) a druhá
naopak velmi rychle pozitivně k terapeutovi přilne. Ve druhém případě se ovšem spíše
vyskytují projevy štěpení a mohou se vyskytnout pocity vzteku, odmítání, agresivita nebo
kritika. Původně pozitivně utvořený terapeutický vztah se podle této výpovědi stává
základnou pro učení zvládat i nepříjemné obsahy ve vztazích s druhými. Toto dělení
koresponduje s Hlavsovým konceptem hraniční poruchy se schizoidními rysy a u 5. typu
hraniční osobnosti podle Kohuta (Hlavsa, 2007), který je charakterizován straněním se
kontaktu a problémy v oblasti navazování vztahů.
Téma střídání pozic pacienta, ale i terapeuta v terapeutickém vztahu, které
označoval psychoanalytický terapeut č. 5 jako štěpení nebo vztah k objektu, se vyskytlo i
v dalších třech výpovědích. Terapeut č. 1 hovoří spíše o extrémních výkyvech svých
pocitů během sezení, terapeut č. 3 o „polaritách“ (gestalt-terapie) a terapeutka č. 6 o
ambivalentním vystupování pacienta. Respondenti vypovídají o ambivalenci svých
pocitů, svých reprezentací pacientových pocitů i o ambivalentním chování obou aktérů
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terapie. Ve třech případech terapeut hovoří o střídání pocitů lítosti (nebo soucitu)
k pacientovi a pocitů naštvání nebo vzteku. V rámci ambivalentních fenoménů se tato
polarita vyskytuje nejčastěji a zdá se, že snad nejlépe ilustruje obsahy, které se při práci
s těmito pacienty vyskytují.
Tento fenomén podporuje hned dvě Kernbergovy hypotézy – projekce
neintegrovaných agresivních obsahů pacienta a štěpení dobrých a špatných objektních
reprezentací (Fonagy & Targetová, 2005), což se pomítá do pacientova vnímání,
prožívání a navazování mezilidských vztahů. Téma polarity lítost-naštvání může také být
východiskem pro další výzkumné ověřování Kernbergova výkladu hraniční poruchy.
Jak jsem již zmínil, terapeut č. 5 používá označení vztahu k dobrému nebo
špatnému objektu. Toto téma se u něj objevuje i implicitně, když na začátku popisuje dva
různé případy pacientek s BPD, z nichž u jedné byl vytvořen pozitivní vztah (téma
„pozitivní vztah s terapeutem“ s „nepřítomností negativního přenosu“) a u druhé vztah
negativní. Zde je vnímaný pacientův vztah k objektu relativně stálý a v těchto případech
nedocházelo ke štěpení jako v jiných zjištěných případech. S podobnými dvěma
protikladnými příběhy psychoterapeutického vztahu (dobrý a špatný objekt) využívají ve
svém výzkumu Rosenkrantzová a Morrison (1992a). Zde byla zjištěna souvislost
pacientova vztahu k objektu a (sebe)hodnocením terapeuta. Podobné souvislosti jsou ve
výpovědi terapeuta č. 3, kdy mluví o problému rozlišování vlastních a pacientových
obsahů, je pacientem obviňován a sám na to reaguje retroflexí ve formě sebeobviňování.
Lítost vs. naštvání jako ambivalentní pocity v terapii pacientů s BPD může být
rovněž vysvětlením pro určitou „zrádnost“ hraničních pacientů, která je zakořeněna
v povědomí terapeutů. Pokud pacient přijde k terapeutovi v polaritě vztahu „k dobrému
objektu“ a později se v průběhu terapie objeví u terapeuta (nebo i v projevech pacienta)
negativní obsahy, začínající psychoterapeut očekávající „dobrou terapii“ musí být nutně
zaskočen. Jak mě osobně sdělil P. Suchomel, často se při vedení psychoterapeutického
výcviku setkává s tím, že začínající terapeuti mají svého prvního klienta právě s rysy
hraniční poruchy osobnosti. Domnívám se, že znalost podobných obsahů může pomoci
k orientaci při práci s touto skupinou pacientů v souvislosti s výše zmíněnou potřebou
diferenciace vlastních a pacientových obsahů.
Ve čtyřech výpovědích se objevily obsahy vztahu mezi terapeutem a pacientem
s rysy vztahu mezi rodičem a dítětem (terapeutovo vnímání vztahu jako rodiče
k pubertální dceři, pacientovo prožívání vztahu jako dítěte k rodiči, závislost na
terapeutovi, dětské chování nebo potřeby pacienta v terapii). Výskyt obsahů tohoto typu
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v případě, že se podaří tyto obsahy ve vývoji terapie překlenout a pacient v ní symbolicky
„dospěje“, pokládám za jednoznačně pozitivní. V přístupu P. Fonagyho (MBT) terapii se
terapeut rovněž podobá rodiči, jenž pacientovi umožňuje dodatečné vytvoření těch
schopností, kterým bylo v raném vývoji zabráněno (Fonagy & Targetová, 2005).
Jakýkoli pokus v analýze jasně oddělit vlastní obsahy terapeuta, jeho reprezentace
pacientových obsahů a obsahy jejich vztahu hodnotím jako problematický. I když jsem
v analýze dat toto dělení mimo jiné také použil, pokládám tato označení spíše za krajní
body kontinua, nikoli za jasně izolované skupiny témat. V této souvislosti bych se spíše
přiklonil k teorii pole Kurta Lewina (Mackewnová, 2004), podle které jsou obsahy
terapeuta i pacienta funkcí společného „terapeutického pole“.
Témata, které se terapeutického vztahu přímo netýkají a v nichž terapeuti popisují
své zkušenosti z terapií, přisuzuji velké provázanosti tématu psychoterapeutického vztahu
s kontextem terapie. Tato témata jsem zahrnul do skupiny označené jako „kontext
terapie“ a vzhledem k metodologickému zaměření výzkumu je považuji za neméně
důležitá, která z analýzy zaměřené na psychoterapeutický vztah nelze vyčlenit. Jejich
množství však může také souviset s úskalím narativních prvků v rozhovoru, kdy je
obtížné vyvážit zásadu nedirektivnosti s nutností zabránit respondentovi v odbíhání od
tématu.
Odpověď na výzkumnou otázku „Jak terapeut vnímal vývoj vztahu s pacientem?“
chápu jako úzce související s výsledky analýzy techniky „čáry terapie“ a jejich srovnáním
s obsahovými tématy, která se vývoje vztahu týkají.
Ve všech případech u techniky „čáry terapie“ měla linie rysy typu „životní krize“,
kde byly patrné výkyvy, kterými procházela terapie včetně výkyvů psychických obsahů
terapeuta i pacienta.
V této souvislosti navrhuji hypotézu, že náhlé otupení hran emočních výkyvů, o
kterém mluví terapeut č. 1, může mít souvislost s navázáním pozitivního terapeutického
vztahu, což se mohlo začít v určitém bodě dařit. O něco pravděpodobnější je souvislost
s tématem týkajícím se vývoje vztahu během terapie, od pocitů naštvání po pocit lítosti.
Terapeut u tohoto tématu nemluví o postupném vývoji, ale o náhlém vyústění, kdy
používá slova „přešlo“ a „začalo se překlápět.“ Přesně uvádí: „…z toho, jak mě štvala ze
začátku to pak přešlo v takovou lítost…“ a „se to z toho naštvání začalo překlápět zase do
ňákýho toho pocitu jako viny“. Terapeut č. 3, jehož čára má velmi podobný charakter,
mluví explicitně o souvislosti mezi zklidňováním emoční lability pacienta a
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terapeutovým udržováním hranic ve vztahu. Tato témata se vyskytují ve výpovědích
dalších terapeutů a jsou zahrnuta do společného seznamu témat.
Tuto hypotézu vnímám jako další výstup z provedeného výzkumu. Souvislost
zklidňování emoční lability pacienta s udržením hranic psychoterapeutického vztahu
terapeutem se mi jeví jako vhodná pro navazující zkoumání, které by se zaměřilo jen na
toto téma. Využití kombinace obsahových a formálních prvků (rozhovor a „technika
čáry“) se mi jeví jako velmi vhodná a lze ji při tomto zaměření aplikovat na mnohem
vyšší počet výzkumných osob, terapeutů i pacientů než využívá tato pilotní studie.
U terapeutky č. 2, jejíž čáru jsem zařadil rovněž do typu životní krize, působí
dojmem, že právě začátek kontaktu s terapeutkou a navázání vztahu byl pro pacientku
bod obratu směrem nahoru. Tato rostoucí tendence však byla v určitém bodě podstatně
zbrzděna a objevovaly se rychlé výkyvy „malých ztrát s rychlou obnovou“ (druhý subtyp
typu životní krize – Čermák, 2004). Oproti čarám u terapeutů č. 1 a 3 tato čára obsahuje
výkyvy až po navázání kontaktu s terapeutkou.
Zde bych navrhoval hypotézu, že na základě Čermákovy typologie životních linií
získaných analýzou životních příběhů (Čermák, 2004) příběh terapie s pacienty s BPD
nejlépe odpovídá typu „životní krize“, i když se mohou objevit i kombinace s typy
dalšími. Oba subtypy tohoto typu („malá ztráta s rychlou obnovou“ a „pád a vzestup“)
autor popisuje množstvím stresu, emočními výkyvy, depresí, tenzí, ale i emoční
angažovaností, vitalitou a pružností. Tyto charakteristiky ve srovnání s technikou čáry
života

v narativní

analýze

mohou

vystihovat

i

charakteristiky

vývoje

psychoterapeutického vztahu s pacienty s BPD.
Dále se v souvislosti s vývojem vztahu objevila také následující témata:
1. od pacientovy kritiky terapeuta po jeho závislost na něm (terapeut č. 1),
2. od pacientova přístupu jako k povinnosti po potěšení z terapie (terapeutka č.4) a
3. od obtíží ve vztahu po jeho ustálení (terapeutka č. 6).
Jak jsem již uvedl na začátku, práce má explorativní charakter a její výstupy je
možné použít v navazujících výzkumech. V tomto smyslu je práce pilotní studií, a
přestože jsem se snažil výzkumný vzorek vyvážit tak, aby obsahoval terapeuty různého
zaměření a věku, nepovažuji jej za dostatečný a dovedu si představit výzkumný projekt,
který by pomocí stejné metodiky vzorek doplnil o další respondenty. Výsledný společný
seznam témat by potom mohl mít vyšší informační hodnotu. V případě jiné metody
analýzy dat těchto rozhovorů nebo jiné techniky sběru dat by bylo možné dojít i
k přesnějším hypotézám.
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Vzhledem ke specifikům psychoterapeutického vztahu bych podporoval spíše cestu
rozšiřování dalšího kvalitativního zkoumání. Samozřejmě je také možné se pokusit téma
hranic v terapeutickém vztahu nebo vztahu rodič-dítě v terapii zkoumat kvantitativně a
vytvořit kontrolní skupinu terapeutů ve vztahu k pacientům s jinými poruchami osobnosti
nebo dalšími diagnózami.
Za nedostatek této práce považuji její poměrně malou výtěžnost, která je způsobena
zvolenou metodikou. Narativní a fenomenologický přístup se svými výhodami v sobě
nesou i nevýhody v časové a energetické náročnosti vyhodnocování dat. Navíc sladit
nedirektivnost přístupu s nutnou obranou proti odklánění od tématu nebylo nijak
jednoduché.
Jak jsem již popsal, metodu „čáry terapie“ nevnímám ve výzkumném projektu jako
podstatnou. Možná by ale stálo za úvahu použít tuto techniku jako východisko
k rozhovoru, nikoli jako pouhé doplnění. V této souvislosti vzhledem k výzkumné otázce
na vývoj vztahu by v případě navazujících výzkumů mohl být zvážen posun metodiky
směrem ke kategoriální koncepci výzkumu (Lieblich et. al., 1998). Oba tyto přístupy by
byly více vyváženy a zvýšily by tak validitu výzkumu.
Výhodou fenomenologické metodologie, o kterou se můj výzkum opírá, je
bezpochyby cesta k výsledkům založená na „odhlédnutí“ od známých koncepcí. V tomto
hodnotím získané výstupy jako mnohem vzácnější a cennější poznatky samy o sobě nebo
jako východiska pro navazující výzkum.
Získaný materiál je také možné použít k další analýze jako doplnění případných
dalších výzkumů psychoterapie s pacienty s BPD, které nebudou zaměřeny na
psychoterapeutický

vztah.

V případě

zkoumání

zkušenosti

u

pacientů

s BPD

v terapeutickém vztahu je možné jeho výsledky srovnat s výsledky této práce.
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IV.

Závěr
V teoretické části jsem se snažil podat přehled různých pojetí psychoterapeutického

vztahu a jeho výzkumu. Velký prostor je věnován různým pojetím diagnostického
konceptu hraniční poruchy osobnosti a různým psychoterapeutickým přístupům k léčbě
BPD. Získané údaje je vhodné použít zejména k orientaci v dosavadních znalostech a
přístupech k hraniční poruše osobnosti.
U výzkumu, který se věnoval zkušenostem šesti vybraných psychoterapeutů se
vztahem s pacienty s hraniční poruchou osobnosti v individuální terapii, bylo označeno
poměrně velké množství témat, která se v této souvislosti objevila. U každé výpovědi
byly navržena rovněž struktura jednotlivých témat. Témata se vztahují nejenom
k zaměření výzkumu, kterým je psychoterapeutický vztah, ale rovněž ke kontextu léčby.
Ten považuji v tomto zkoumání za neméně důležitý.
Z témat jednotlivých výpovědí byl vytvořen seznam společných témat, který byl
v diskusní části práce interpretován a srovnán s dosavadně známými koncepcemi a
poznatky. Ukázalo se, že mnohé koncepce, zejména z psychodynamických směrů, mohou
mít silnější empirickou základnu než by se zpočátku mohlo zdát. Koncepty projektivní
identifikace a štěpení ve vztahu k objektu se v mnohých výpovědích také objevují.
Doplňující technika „čára-léčby“ obohacuje převážně obsahově zaměřený výzkum.
Charakteristiky analýzy čar byly uvedeny do možných souvislostí s analyzovanými
tématy.
Výzkum může být východiskem pro další kvalitativní či kvantitativní zkoumání
v této oblasti, lze jej použít i ke konfrontaci s případnými výzkumy věnujícími se tomuto
tématu z pohledu pacientů. Získaná data, která díky zvolené metodice obsahují i spoustu
materiálu z kontextu zkoumaného tématu, je možné použít i k dalším analýzám jiných
výzkumů z oblasti léčby BPD.
Zjištěná data mohou nejen sloužit k dalším výzkumům v oblasti terapeutického
vztahu, ale také k identifikování terapeutových psychických obsahů, problémů a potřeb
v individuální práci s pacienty s BPD. Ty mohou s doplněním rad a podnětů zkušených
odborníků z praxe sloužit jako cenný studijní materiál začínajícím terapeutům, kteří jsou
odhodláni s touto klientelou pracovat.

122

V.
1.

Seznam použité literatury
Arthern, Jenny & Madill, Anna (1999): How do transitional objects work? The
therapist’s view. British Journal of Medical Psychology, 72, 1-12. Retrieved
January 18, 2008 from ProQuest Medical Library database.

2.

Bachelor, Alexandra (1995): Clients’ Perception of the Psychotherapeutic Alliance:
A Qualitative Analysis. Journal of Counseling Psychology. 42, 3, 323-337.
Retrieved May 12, 2006, from Journals@Ovid Full Text database.

3.

Balon, Richard, Kosová, Jiřina & Praško, Ján (2002): Poruchy osobnosti. In:
Höschl, Cyril, Libiger, Jan & Švestka, Jaromír (2002): Psychiatrie. Praha: Tigis.

4.

Berne, Eric (1992): Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog.

5.

Berne, Eric (1997): Co řeknete, až pozdravíte. Praha: Lidové noviny.

6.

Bohus, Martin (2005): Borderline porucha osobnosti. Trenčín: Vydavateľstvo F.

7.

Buber, Martin (1969): Já a ty. Praha: Mladá fronta.

8.

Connors, Gerard J., Carroll, Kathleen M., DiClemente, Carlo, C., Longabaugh,
Richard, Donovan, Dennis M. (1997): The Therapeutic Alliance and Its
Relationship To Alcoholism Treatment Participation and Outcome. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 65, 4, 588-598. Retrieved May 5, 2006, from
Journals@Ovid Full Text database.

9.

Carroll, Kathleen, Nich, Charla, Rounsaville, Bruce J. (1997): Contrubution of the
Psychotherapeutic Alliance to Outcome in Active Versus Control Psychotherapies.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 3, 510-514. Retrieved May 5,
2006, from Journals@Ovid Full Text database.

10.

Chatoor, I. & Krupnick, J. (2001): The role of non-specific factors in treatment
outcome of psychotherapy studies. European Child & Adolescent Psychiatry, 10,
I/19-I/25. Retrieved May 12, 2006, from EBSCOhost database.

11.

Čermák, Ivo (2004): Genres of Life-Stories. In: D. Robinson, Ch. Horrocks, N.
Kelly, and B. Roberts (Eds.), Narrative, Memory and Identity. Theoretical and
methodological issues. Huddersfield, University of Huddersfield Press, 211-221.

12.

Davidson, Kate (2008): Cognitive Therapy for Personality Disorders. A Guide for
Clinicians. New York: Routledge.

13.

Delisle, Gilles (1991): A Gestalt Perspective of Personality Disorders. The British
Gestalt Journal, 1991, 1, 42-50. Praha: Institut pro výcvik v gestalt-terapii.

123

14.

Diamond, Diana, Stovall-McClough, Chase, Clarkin, John F., Levy, Kenneth N.
(2003): Patient-therapist attachement in the treatment of borderline personality
disorder. Bulletin of the Menninger Clinic, 67, 3, 227-259. Retrieved January 18,
2008 from ProQuest Medical Library database.

15.

Fonagy, Peter & Target, Mary (2005): Psychoanalytické teorie. Perspektivy
z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál.

16.

Fonagy, Peter & Bateman, Anthony W. (2006): Mechanisms of Change in
Mentalization-Based Treatment of BPD. Journal of Clinical Psychology, 62, 4, 411430. Retrieved January 18, 2008 from EBSCOhost database.

17.

Goodman,

Marriane & Siever, Larry (1999): Current psychological and

psychofarmacologic treatment of borderline personality disorder. American Journal
of Psychiatry, 1, 220-233.
18.

Greenberg, Elinor (1998): A Brief Guide To Borderline, Narcissistic and Schizoid
Disorders. Praha: Institut pro výcvik v gestalt terapii.

19.

Greenberg, Elinor (1999): Love, Admiration or Safety. (A system of Gestalt
Diagnosis of Borderline, Narcissistic, and Schizoid Adaptations that Focuses on
What Is Figure for the Client). Studies in Gestalt Therapy, 8, 52-65.

20.

Greenberg, Joanne (1998): Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem. Praha:
Triton.

21.

Hanušová, Ingrid (2004): Účinné faktory psychoterapie. In Vymětal, Jan a kol.
(2004): Obecná psychoterapie (2. vyd., pp. 115-126). Praha: Grada Publishing.

22.

Hendl, Jan (2005): Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Portál.

23.

Hlavsa, Michal (2007): Vnitřní obraz hraniční poruchy osobnosti. (Diplomová
práce). Brno: Masarykova univerzita.

24.

Horvath, Adam O. & Luborsky, Lester (1993): The Role of the Therapeutic
Alliance in Psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 561573. Retrieved May 12, 2006, from Journals@Ovid Full Text database.

25.

Horvath, Adam O. & Symonds, Dianne B. (1991): Relation Between Working
Alliance and Outcome in Psychotherapy: A Meta-Analysis. Journal of Counseling
Psychology, 38, 2, 139-149. Retrieved September 25, 2006, from Journals@Ovid
Full Text database.

26.

Kernberg, O.F., Levy, K.N., Clarkin, J.F., Yeomans, F.E., Scott, L.N. &
Wasserman, R.H. (2006): The Mechanisms of Change in the Treatment of
Borderline Personality Disorder with Transference Focused Psychoterapy. Journal
124

Of Clinical Psychology,

62, 4, 481-501. Retrieved January 18, 2008 from

EBSCOhost database.
27.

Kuhl, Julius, Kazén, Miguel (2002): PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch
osobnosti. Praha: Testcentrum.

28.

Lieblich, Amia, Tuval-Maschiach, Rivka & Zilber, Tamar (1998) Narrative
Research. London: SAGE.

29.

Mackewn, Jennifer (2004): Gestalt psychoterapie. Praha: Portál.

30.

Masterson, James F. (2005): Evoluce vývojového přístupu objektních vztahů k
psychoterapii. In: Zeig, Jeffrey (2005): Umění psychoterapie (pp. 399-410). Praha:
Portál.

31.

McGlashan, T. H. (1983): Omnipotence, Helplessness and Control with the
Borderline Patient. American Journal of Psychotherapy, 27, 1, 49-61. Retrieved
January 18, 2008 from EBSCOhost database.

32.

McQuillan, Annabel, Nicastro, Rosetta, Guenot, Florence, Girard, Michele, Lissner,
Catherine, Ferrero, Francois (2005): Intensive Dialectical Behavior Therapy for
Outpatients with Borderline Personality Disorder Who Are in Crisis. Psychiatry
Services, 56, 2, 193-197. Retrieved March 12, 2007 from the World Wide Web:
http://ps.psychiatryonline.org

33.

Meyer, Björn, Krupnick, Janice L., Siemmens, Samuel J., Pilkonis, Paul A., Egan,
Matthew A. & Sotsky, Stuart M. (2002): Treatment Expectancies, Patient Alliance
and Outcome: Further Analyse From the National Institute of Mental Health
Treatment of Depression Collaborative Research Program. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 70, 20, 1051-1055. Retrieved May 12, 2006, from
Journals@Ovid Full Text database.

34.

Minarčík, Jura (1997): Čtvrtý rozměr závislosti. Praha: MAŤA.

35.

Miovský, Michal (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém
výzkumu. Praha: Grada Publishing.

36.

Moustakas, Clark (1994) Phenomenological Research Methods. London: SAGE.

37.

Mrkvička, Jiří (2002): Setkání jako základ terapeutického svazku. Psychologie
Dnes, 8, 2, 26-27.

38.

Polák, Anton (2006): Prejavy obrán a úrovne objektových vzťahov v ROR. In
Ženatý et al. (2006): Rorschach a projektivní metody. Praha: Česká společnost pro
Rorschacha a projektivní metody.

39.

Praško, Ján a kol. (2003): Poruchy osobnosti. Praha: Portál.
125

40.

Praško, Ján (2008): KBT jako integrativní psychoterapie. 6. česká konference KBT,
Kroměříž,

Retrieved

June

8,

2008

from

the

World

Wide

Web:

http://www.plkm.cz/kbt2008/prednasky/p15_prasko_integrace_kbt_a_jinych_pst_smeru.ppt

41.

Preiss, Marek, Klose, Jiří (2001): Diagnostika poruch osobnosti pomocí teorie C. R.
Cloningera. Psychiatrie, Retrieved August 12, 2008, from the World Wide Web:
http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/PSYCH401/03.htm

42.

Raue, Patrick J., Goldfried, Marvin R. & Barkham, Michael (1997): The
Therapeutic Alliance in Psychodynamic - Interpersonal and Cognitive Therapy.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 582-587. Retrieved September
25, 2006 from Journals@Ovid Full Text database.

43.

Rosenkrantz, Judith & Morrison, Thomas L. (1992a): Psychoterapist’ Perceptions
of Self and Patients in the Treatment of Borderline Personality Disorder. Journal of
Clinical Psychology, 48, 4, 553-560. Retrieved January 18, 2008 from EBSCOhost
database.

44.

Rosenkrantz, Judith & Morrison, Thomas L. (1992b): Psychoterapist Personality
Characteristics and the Perception of Self and Patients in the Treatment of
Borderline Personality Disorder. Journal of Clinical Psychology, 48, 4, 544-553.
Retrieved January 18, 2008 from EBSCOhost database.

45.

Rounsaville, Bruce J., Chevron, Eve S., Prusoff, Brigitte A., Elkin, Irene, Sotsky,
Stuart, Imber, Stenley, Watkins, John (1987): The Relation Between Specific and
General Dimensions of the Psychotherapy Process in Interpersonal Psychotherapy
of Depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3, 379-384.
Retrieved May 12, 2006, from Journals@Ovid Full Text database.

46.

Říčan, Pavel, Šebek, Michael, Ženatý, Jan, Morávek, Svatopluk (1981): Úvod do
Rorschachovy metody. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy n.p.

47.

Sanislow, Charles A., Grilo, Carlos M., McGlashan, Thomas H. (2000): Factor
Analysis of the DSM-III-R Borderline Personality Disorder Criteria in Psychiatric
Inpatients. American Journal of Psychiatry, 157, 1629-1633.

48.

Smékal, Vladimír (2002): Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister &
Principal.

49.

Smith,

J.A.,

Jarman,

M.

&

Osborn,

M.(1999):

Doing

Interpretative

Phenomenological Analysis. In Murray, M., Chamberlain, K. (Eds.) Qualitative
Health Psychology. London: SAGE.

126

50.

Smith, Lisa D. & Peck, Patrick L. (2004): Dialectical Behavior Therapy: A Review
and Call to Research. Journal of Mental Health Counseling. 26, 1, 25-38. Retrieved
January 18, 2008 from ProQuest Medical Library database.

51.

Smolík, Petr (2001): Duševní a behaviorální poruchy (2. rozšířené vyd.). Praha:
Maxdorf.

52.

Stevenson, Janine, Meares, Russell & Comerford, Anne (2003): Diminished
Impulsivity in Older Patiens With Borderline Personality Disorder. American
Journal of Psychiatry, 160. Retrieved March 12, 2007, from the World Wide Web:
http://ajp.psychiatryonline.org

53.

Suchomel, Přemysl (personal communication, May 20, 2008)

54.

Swales, Michaela, Heard, Heidi L. & Williams, Mark G. (2000): Linehan’s
Dialectical Behaviour Therapy (DBT) for Borderline Personality Disorder:
Overview and Adaptation. Journal of Mental Health 9, 1, 7-23. Retrieved January
18, 2008 from EBSCOhost database.

55.

Unger, David (2006): Zkušenost psychoterapeutického vztahu u pacientů
v dobrovolné ústavní protialkoholní léčbě. (Diplomová práce). Brno: Masarykova
univerzita.

56.

Vavrda, Vladimír (2004): Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces.
In: Vymětal, Jan a kol. (2004): Obecná psychoterapie (2. vyd., pp. 91-114). Praha:
Grada Publishing.

127

VI.

Jmenný rejstřík

Ainsworthová, M.
28, 39
Arthernová, J.
25, 26
Bachelorová, A.
10, 12, 53, 54
Balint, M.
25
Balon, R.
15, 18, 21
Bandura, A.
22
Barrett-Lennard, G.T.
9
Bateman, A.W.
23, 30, 41, 42
Beck, A.T.
22, 37
Bejerot, S.
19
Berne, E.
6
Bohus, M.
22, 23
Bonet, T.
16
Bordin, E.S.
8, 9
Bowlby, J.
6, 28, 39
Buber, M.
7, 32
Carrollová, K.
1, 6, 11
Chatoorová, I.
8, 9, 12
Clarkin, J.F.
41
Clooninger, C.R.
18, 21
Connors, G. J.
1
Čermák, I.
53, 117
Davidsonová, K.
22, 33, 37, 38
De la Rie, S.
19
Delisle, G.
27, 30, 31
Diamondová, D.
45, 114
Eagle, M.N.
45, 114
Elkinová, J.
1
Ellis, A.
22
Fonagy, P.
16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 115, 116
Freud, S.
5, 6
Gaston, L.
13
Giorgi, A.
54
Gitleson, M.
6
Goodmanová, M.
20, 38
Greenson, R.R.
6, 8, 9, 10
Greenbergová, E.
15, 16, 31, 32, 43
Greenbergová, J.
1
Heard, H.L.
36
Heidegger, M.
17
Hendl, J.
51, 53
Hlavsa, M.
16, 114
Horvath, A.O.
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Horwitz, L.
6
Husserl, E.
17
Kazén, M.
19

128

Kelly, G.A.
Kernberg, O.F.
Kleinová, M.
Klose, J.
Kohut, H.
Kokotovic, A.M.
Koons, C.
Kraepelin, E.
Krupnicková, J.L.
Kuhl, J.
Lewin, K.
Lieblich, A.
Linehanová, M.M.
Luborsky, L.
Mackewnová, J.
Madillová, A.
Mahlerová, M.
Masterson, J.
Miovský, M.
McGlashan, T. H.
McQuillanová, A.
Meyer, B.
Miller, A.E.
Minarčík, J.
Modell, A.H.
Morrison, T. L.
Moustakas, C.
Mrkvička, J.
Parish, M.
Patočka, J.
Peck, P.L.
Piper, W.E.
Plotnicovová, K.H.
Polák, A.
Praško, J.
Preiss, M.
Rathus, J.H.
Raue, P.J.
Rogers, C.R.
Rounsaville, B. J.
Rosenkrantzová, J.
Ryle, A.
Sanislow, C.A.
Seligman, M.
Shepank, H.
Siever, L.
Smékal, V.
Smith, J.A.
Smithová, L.D.
Smolík, P.

22
16, 18, 21, 25, 26, 27, 39, 40, 41, 115
24
18, 19
114
13
36
16
8, 9, 12
19
31, 116
51, 118
23, 33, 34, 36
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
31, 32, 116
25, 26
16, 19, 28, 39
31, 39
51
28, 29, 39
37
10
36
1
25
44, 115
53, 54
7
45, 114
17
23, 33, 34, 35, 36, 37
6, 11
13
20
14, 18, 21, 22, 33, 44
18, 19
36
9
7, 9, 30
12
44, 115
38
20, 21
22
23
20, 38
16
53, 54
23, 33, 34, 35, 36, 37
14, 17, 21

129

Spilliusová, E.B.
Stevenson, J.
Suchomel, P.
Svrakič, D.M.
Swalesová, M.
Symonds, D.
Targetová, M.
Tracey, T.J.
Turner, R.E.
Unger, D.
Vavrda,V.
Winnicott, D.
Yalom, I.
Young, J.E.

24
20, 21
115
19, 21
34, 35, 37
10, 13
16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 40, 41, 115, 116
13
36
3
4, 47, 48
25
1
37, 38

130

V.

Summary
The final paper named The Experience of Psychotherapeutic Alliance is based on

evaluation of experiences of six therapists working with patients diagnosed with
Borderline Personality Disorder (BPD). The paper focuses on exploration of topics the
therapists discuss and consider to be important to them. Another aim of this study is to
discover relations between these topics and to find a structure in the answers received.
The topics may represent any contents: thoughts, feelings, physical sensations, behaviors
and their representations. The development of psychotherapeutic alliance with a patient
with BPD is explored as well.
The theoretical part of this paper is a summary of different approaches towards a
therapeutic alliance, its historical evolution, and latest research in this field. It also tries to
define the diagnostic concept of BPD from different perspectives, describing each
concept of therapeutic approach to patients with BPD, including the most recent ones.
Results of latest research on therapeutic alliance in the treatment of BPD are quoted
frequently.
The data was obtained through semi-structured interview with narrative features,
during which the examined subjects were encouraged to talk freely about two of their
patients, who had received one to one therapy for BPD.
The inclusion criterion was the diagnosis of BPD in both patients presented,
preferably one male and one female. We had chosen six psychotherapists with relevant
experience. Three of them were males and three were females. Two of them are
psychologists, four of them are doctors and all six of them are certified specialists in
clinical psychotherapy. The sample of therapists covered a broad spectrum of
psychotherapeutic schools: psychoanalytic psychotherapy, Gestalt therapy, personcentered (Rogerian) psychotherapy, cognitive-behavioral therapy and other dynamic
therapeutic approaches.
The interviews were accompanied by „life-line-method“, in which the respondents
tried to express the course of therapy with a hand drawn line.
As a result we got six analyzed statements, from which we created a list of all topics
common to more than one statement.
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All topics, with special attention paid to the topics most frequently occurring in the
statements, were compared to the up-to-date research on treatment of BPD in the
discussion.
The therapists mostly referred to the topics of boundaries in the therapeutic alliance:
patients’ tendency to attack the boundaries and to test the acceptance of them by the
therapist, and the therapists’ struggle to maintain the boundaries in place.
Often the topics of alternating attitude towards the patient in the course of therapy
were presented, ranging from compassion to anger. The therapeutic alliance is in many
cases perceived as a parent-child relationship and the progress in therapy as a symbolic
growing up of the patient. These findings correspond to the theoretical concepts of Otto
Kernberg and Peter Fonagy (projective identification, splitting, metalization).
This research can be a foundation for future exploration of this field; it can be
compared to similar research of the patients’ perspective on these topics.
The results give us valuable data from the field of BPD treatment and
psychotherapy in general. The results can be used for further analysis of other similar
research projects in the field of BPD treatment.
The significance of this research lies not only in deepening of the knowledge of this
field, but it can also help starting therapists to better understand the treatment of patients
with BPD.
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