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Předmluva

Kniha Jitky Géringové se věnuje tématu pomáhajících profesí, které 
je právě tak aktuální a potřebné, jako náročné. Přesto anebo právě 
proto má předpoklady oslovit nejenom pracovníky pomáhajících 
profesí, ale i všechny lidi, kteří v současné uspěchané a na výkon za-
měřené době hledají životní alternativy, tzn. alternativy zaměřené na 
překonávání mělkosti, odmítání nadměrného konzumu a na posíle-
ní duchovního rozměru života. 

Téma „pomáhající profese“ přesahuje hranice formálně vymeze-
ných univerzitních oborů, protože mimo jiné spojuje natolik odliš-
né disciplíny jako učitelství, lékařství a pastorační činnost. autorce 
se proto nelze divit, když v úvodu svého textu konstatuje, že autoři 
píšící o pomáhajících profesích mívají obtížnou pozici. Jak proto, 
že obsahové zakotvení jejich výkladu není snadné s ohledem na 
výše uvedené přesahy oborů, tak proto, že v této oblasti je zvlášť 
náročné nacházet souvislosti mezi praktickou činnostní stránkou 
a teoretickým výkladem. snad právě tyto obtížné podmínky však 
J. Géringovou podnítily ve snaze co nejvíce projasnit a sjednotit 
 výklad. 

J. Géringová rozdělila svůj text do tří hlavních částí. V první 
z nich (Povolání: pomáhající profese) se věnuje obecnému rozboru 
pojetí, náplně a problémů pomáhajících profesí, a to s důrazem na 
rozporuplné momenty, které jsou pro představitele těchto profe-
sí zvláště náročné. Druhá část (artefiletika) poukazuje na metodo-
logický a metodický rámec výkladu pro ty přístupy v pomáhajících 
profesích, které spojují umělecké či estetické aktivity s výchovou, pre-
vencí nebo expresivní terapií. Konečně třetí část (Příklady z praxe) 
nabízí komentované příklady aktivit, které autorka sama ve vlastní 
praxi vyzkoušela. 
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hlavní obsahová ohniska, ze kterých text vychází a opětov-
ně se k nim vrací, lze shrnout přinejmenším do dvou slov: tvorba 
a  dialog. Tvorba a dialog je jádrem díla J. Géringové nejenom z toho 
důvodu, že v pomáhající činnosti věnuje zvláštní pozornost spojení 
mezi výtvarnými aktivitami a jejich dialogickou reflexí, ale též proto, 
že výklad z prvních částí textu ústí do návrhu příkladů z praxe, tedy 
jakýchsi typů či modelů, jejichž prostřednictvím jsou představeny 
možnosti řešení některých ze širokého spektra problémů, které jsou 
probírány v teoretické části. Tento přístup nabízí řešení dvou cílů: 
1) přiblížit čtenáři teorii prostřednictvím praktických modelů, 2) vy-
tvořit podněty pro diskusi o spojení mezi teoretickou a praktickou 
stránkou činností v pomáhajících profesích. 

Jak je patrné ze samotného rozvržení hlavních kapitol, první tě-
žiště výkladu spočívá v úvahách nad obecněji pojatou problemati-
kou pomáhajících profesí. autorka se zabývá zejména některými 
náročnými stránkami, s nimiž se musí představitelé pomáhajících 
profesí vyrovnávat a pokoušet se o porozumění jejich příčinám 
a souvislostem. V souladu s étosem svého tématu se přitom ne-
vyhýbá poukazům na vlastní osobní postoje anebo zkušenosti. 
 Dokládá tím solidnost svého přístupu. Jeho hlavní příznaky, ze-
jména postupnost, nenásilnost a niterné přijetí, lze rozpoznávat v ce-
lém rozsahu textu J. Géringové. Z jejich kontextu je také zapotřebí 
rozumět zřetelné polemice s atmosférou výkonnosti a zvláštního 
typu „pracovního asketismu“ spojeného s řadou sociálních dů-
sledků, který převládá v současné euroamerické civilizaci. Gérin-
gová se opírá o myšlenky Wolfganga schmidbauera, když kritizu-
je  všeobecnou zaměřenost na výkon, kterou se vyznačuje západní 
industriální kultura. Pro zaměřenost na výkon je charakteristická 
necitlivost k sobě i okolí, se kterou má mnoho z nás osobní zku-
šenost. Z této pozice pak J. Géringová odvozuje i své postřehy 
vůči praxi, kupř.: „V individuálním a subjektivním zážitku nemůžeme 
 zavádět konkurenční měření výkonu ani mezi jednotlivci, ani sami pro 
sebe.“ 
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Předmluva

Při osvětlování takto uchopené tematiky J. Géringová do nemalé 
míry využívá Jungovu koncepci archetypů, zejména s ohledem na 
vizi stínu. To ji umožňuje teoreticky osvětlovat i prakticky zakotvit 
problematiku ambivalence i napětí v současném přístupu k výko-
nu, problematiky, která jako příslovečná červená niť prochází celým 
textem. autorka se při výkladu neustále pohybuje na hraně mezi 
otázkou a odpovědí. Tento postup na jedné straně podtrhuje hod-
notovou či argumentační vyváženost celé práce, na straně druhé po-
ukazuje na dávný antický problém míry a Dobra. Zdá se totiž, že ně-
které otázky nejsou řešitelné jinak než přijetím rizika v situaci tady 
a teď. J. Géringová by nejspíš souhlasila s Gadamerovým tvrzením 
z knihy Idea Dobra mezi Platónem a aristotelem: „Zde, v otázce Dob-
ra, neexistuje žádné vědění, které by bylo po ruce, a žádné odvolávání na 
druhé. Zde se musí člověk tázat sám sebe a je nutně v rozhovoru – se sebou 
samým nebo s druhými.“ Tento princip otevřenosti a dialogu považuji za 
hlavní krédo textu J. Géringové. 

Pro teoretickou a metodickou podporu svého přístupu v praxi au-
torka zvolila koncepci artefiletiky. Tento původně obecně pedagogic-
ký model k výchově a vzdělávání je postaven na propojování tvořivé 
expresivní tvorby s dialogickou reflexí. Jak J. Géringová v přiléhavé 
zkratce vysvětluje, „artefiletika je postavena na explicitně vyjádře-
né teorii, která strukturuje postupy poznávání a porozumění skrze 
výtvarné dílo“. autorka přistupuje k teorii a metodice artefiletiky 
s nesporným porozuměním. originálním přínosem z její strany je 
konstrukt hermeneutický problém, který umožňuje přiléhavě vysvětlo-
vat rozdíly mezi terapeutickým a výchovným přístupem při využití 
expresivní tvorby a reflexe. 

Na dobré porozumění artefiletice navazuje kapitola příkladů 
z praxe, která je obsažná a přináší náměty pro praxi vhodné, v ní 
odzkoušené a otevřené pro další tvořivé rozvíjení. J. Géringová zdů-
razňuje pozitivní a na účastníka zaměřený přístup: „Naší filosofií 
je vést účastníky k tomu, aby sami určovali, co je pro ně přijatelné, 
aby byli upřímní k sobě a svým potřebám, aby zažili pocit, že jsou 
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kompetentní v rozhodování, aby si určovali, co je pro ně dobré a co 
nikoliv. To je ‚edukační záměr‘ naší práce. Zaměřujeme své působení 
na pozitivní zkušenosti a snažíme se dosáhnout tzv. ‚korektivního 
zážitku‘, který má tendenci překrýt možnou dosavadní negativní 
zkušenost. součástí našeho záměru je umožnit účastníkům vnímat 
a naplňovat své vlastní potřeby.“ Z citátu je dobře znát nedirektivní 
pojetí edukace, které je vhodné jako protiváha výkonově zaměřené 
školní práce a je také dobře použitelné při volnočasových aktivitách. 

V celkovém pohledu na text J. Géringové lze vyzdvihnout jeho dů-
raz na etickou a humánní stránku výchovy a vzdělávání – tedy na 
to, co k ní odevždy patří jako její přirozený i nutný princip. V tom-
to směru je výklad aktuální i potřebný. Čtenář zde získává obsahově 
zajímavé, přínosné a čtivé dílo, které má předpoklady k tomu, aby 
bylo vyhledáváno a plodně využíváno poměrně velkou skupinou čte-
nářů – nejenom pracovníky pomáhajících profesí se zájmem o umě-
ní nebo estetické aktivity, ale také vysokoškolskými studenty růz-
ných oborů, rodiči a všemi zájemci, kteří usilují o určitou hloubku 
a duchovní rozměr života a není jim blízké povrchní pachtění jen za 
materiálními cíli. 

Jan slavík 
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Úvod

autoři, kteří píší kriticky o pomáhajících profesích a zároveň jsou 
sami v těchto profesích aktivní, mají poměrně těžkou pozici. Na 
jednu stranu jsou detailně obeznámeni s problematikou, na dru-
hou stanu nemohou být úplně objektivní ze samotné podstaty věci. 
Jejich kritický pohled spočine jen na některých aspektech, některé 
přehlédne a jiné jim nebudou připadat významné. Tak vždy prezen-
tují ve svých názorech určitou jednostrannost a omezenost. Navíc 
jednotliví autoři většinou zastávají teoretická hlediska konkrétního 
psychologického nebo filosofického přístupu, který dále vymezuje 
jejich pohled.

Také tato kniha není výjimkou, protože představuje autorský pří-
stup, nikoliv výsledky empirického výzkumu. 

Téma knihy mne provází po celý život, neboť jsem vyrůstala v ro-
dině, která je totálně pomáhající, všichni její členové jsou, nebo po 
určitou dobu v životě byli, profesionálními pomahači. mnoho ro-
dinných specifických vzorců chování jsem považovala za normu, do-
kud jsem se skrze knihu Wolfganga schmidbauera (2000) nesetkala 
s termínem syndrom pomáhajících. můj vztah k tomuto tématu se 
vyvíjel od popření, přes jeho vidění u druhých lidí až po poznání 
a přiznání si, jak hluboko mám v sobě zakořeněné mechanismy syn-
dromu pomáhajícího a jak silně jsem jím v řadě situací vedena. To 
mi umožnilo být intenzivněji v kontaktu s reálnými potřebami po-
máhajících a pomalu vytvářet systém edukačně zážitkových aktivit 
kombinujících výtvarné techniky a práci s tělem, jejichž reprezenta-
tivní výběr uvádím v této knize. 

 Kniha je rozdělena do tří částí. V první se zabývám pomáhajícími 
profesemi a hlavně jejich dvěma podstatnými rysy: osobností pomá-
hajícího a jeho vztahem ke klientovi, které pomalu, ale neodvratně 
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směřují ke kapitole věnované negativním aspektům pomáhajících 
profesí. Ty jsou opět zkoumány jak z hlediska osobnosti pomáhající-
ho, tak z hlediska jeho vztahu ke klientovi, k jeho práci, ale i k jeho 
životu obecně. Tuto část ukončuji obecnějšími úvahami o místě 
a roli pomáhajících profesí v dnešním světě.

Druhá část s názvem artefiletika je věnována specifickému výtvar-
něvýchovnému přístupu, který je velmi vhodným rámcem pro zážit-
kovou tvořivou práci, protože poměrně jasně stanovuje dělicí čáru 
mezi terapeutickými postupy a postupy spíše vzdělávacími a výchov-
nými. 

Poslední část knihy je pak jakousi praktickou syntézou teoretic-
kých témat a zážitkových forem učení. Předkládám popisy, rozbor 
a reflexi několika tvůrčích aktivit, se kterými mám bohaté zkušenosti 
a které, jak věřím, obohatí také čtenáře.

200 výtisků knihy je doplněno cD s fotodokumentací výsledků 
jednotlivých výtvarných technik.
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1.
JE POMÁHÁNÍ „NORMÁLNÍ“? 

Než se zahloubáme do otázek kolem pomáhajících profesí, měli by-
chom se seznámit s různými názory na pomáhání jako více či méně 
přirozený jev mezi lidmi i zvířaty. existují minimálně dva odlišné 
přístupy: první, nazvěme jej teleologický,1 tvrdí, že tato nanejvýš 
eticky ceněná schopnost je pouhým projevem biologického pudu: 
matka zachrání své dítě, aby její geny přežily, neboť se řídí vnitřní 
povinností množit se a přežít. Druhý názor, nazvěme jej humanis-
tický, tvrdí, že pomáhání, jako jedinečnou humánní a etickou zále-
žitost, nemůžeme zploštit na pudy. Jak je tomu tedy ve skutečnosti? 

1.1 Pomáhání u zvířat

Podle Darwinovy evoluční teorie přirozeného výběru by k pomáhá-
ní mezi zvířaty v podstatě nemělo docházet, a pokud ano, tak jen 
v rámci příbuznosti. Zvíře, které by se řídilo snahou za každou cenu 
a co nejvíce rozšířit svůj gen, by v případě nebezpečí ochránilo 
sebe, případně své potomky. 

Kromě evoluční teorie existují i jiné názory na smysl vývoje jedin-
ce i druhu. Jak uvádí Komárek (2000), vedle Darwinovy teorie, pro 
kterou je smyslem života reprodukce a maximální rozšíření druhu, 
existuje názor, že smyslem evoluce je dosáhnout mezních možnos-
tí tvarů. Při dosažení mezních možností formy se vyčerpá invence 
a tehdy biologická struktura může spokojeně vymřít, neboť naplnila 

1) Teleologie hlásá, že řídícím principem přírody i lidského jednání je účelnost 
a směřování k nějakému cíli. Předpokládá tedy cíl a určenost tímto cílem.
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evoluční poslání. cílem existence tedy není neustálý boj o prosazení 
se, jako spíše snaha být v postavení ideálu, a to nikoliv jako prosaze-
ní jedince (egoismus), ale spíše ve smyslu prosazení určitého řádu 
skutečnosti. 

Vítězi evoluce tedy nejsou ti, co se přizpůsobili a přežili, ale ti, 
kteří zažili „bytí v plnosti“ a dovedli sebeuskutečnění do konce. 

Ve prospěch této teorie hovoří například existence excesivních 
struktur.2 To jsou takové struktury živého organismu, které se jeví 
spíše neúčelné, někdy až život organismu ohrožující, a z hlediska 
přirozeného výběru docela zbytečné a nepochopitelné. Například 
paroží jelenů, které musí být každý rok obnovováno, což je obrov-
ský energetický výdej, je poměrně nepraktická část těla pro pohyb 
zvířete v hustém lese. stejně tak rajkám jejich překrásný ocas spíše 
ztěžuje kličkování a let v jejich přirozeném prostředí – džungli. 

chápání „bytí v plnosti“, které jde přes práh smrti, je nám dobře 
známé, neboť je v lidské společnosti tématem uctívání a respektu. 
Z mnoha hledisek je možné na něj nahlížet jako na vlastní smysl ži-
vota – typicky českým příkladem může být Jan hus a jeho setrvávání 
v pravdě. cesta, kterou zvolil, mu přinesla smrt, tedy z evolučního 
hlediska přirozeného výběru nic pozitivního. 

Ve světě živočichů je pomáhající chování ve prospěch skupiny 
zastoupeno všemi druhy společenského hmyzu. existují zde kas-
ty „helpers“ – pomahačů, kteří se sami fyzicky nereprodukují, ale 
repro dukci napomáhají. reprodukce je striktně vymezenou činností 
jedné z mnoha skupin uvnitř společenství a celý zbytek ji podporuje 
a organizuje podle ní svůj život. 

Také u ptáků a savců je fenomén „helpers“ poměrně častý. Na-
příklad u samců rajky rodu Paradisea probíhá tokání kolektivně, 
ale pouze jeden samec zanechává potomstvo. ostatní, v počtu až 
50 kusů, mu asistují a vytvářejí vhodné podmínky. ceremoniál to-

2) KomáreK, s. Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha: Vesmír, 2000, 
s. 106. IsBN 80-85977-33-8
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kání probíhá i tehdy, pokud nejsou přítomné žádné samičky (Komá-
rek, 2000). 

Pomáhající chování je běžné v pokrevních vztazích mezi primáty. 
U některých skupin však bylo výzkumem potvrzeno také pomáhající 
chování v nepokrevních vztazích. To se objevuje u tzv. tet – bezdět-
ných samiček – a to jak vůči mláďatům, tak vůči matkám. Byly pozo-
rovány situace postupného získávání důvěry a přebírání péče mezi 
dvojicí ‚matka–teta‘ a v případě matčiny smrti nahrazení matky ‚te-
tou‘. Toto chování však neplatí obecně. Některé skupiny jej prakti-
kují běžně, jiné zřídka a některé vůbec. můžeme v tom případě ho-
vořit o „kulturním“, tzn. místním a tradicemi předávaném chování. 

1.2 Pomáhání u lidí – altruismus

Základem pomáhajícího chování mezi lidmi je právě „kulturní“ 
princip, který silně přetvořil biologické základy člověka. Pro lidi 
má nesmírný význam dispozice k identifikaci, tedy vrozená schop-
nost ztotožnit se s ostatními, která je v úzké součinnosti s genetic-
ky podloženým sklonem k učení se napodobováním. etnografické 
výzkumy potvrzují, že ve všech důležitých oblastech chování rozho-
duje nakonec identifikace. Lidská kultura se tak stává vysoce účin-
ným prostředkem ke zvládání života a změny sociálního chování 
mohou v poměrně krátké době změnit tvář společnosti. Tzv. nor-
mální dospělý člověk se vyznačuje tím, že je ochoten kdykoliv pod-
řídit své pudové potřeby požadavkům určeným společností. Toto 
„kulturní formování“ je nezbytnou podmínkou vývoje společnosti 
od jejího počátku – její člen nemůže žít a rozmnožovat se bez sym-
bolicky strukturovaného prostředí a bez možnosti uspokojujících 
 identifikací. 

Podle Akademického slovníku cizích slov (2000) je altruismus neso-
becký způsob myšlení a cítění, nezištné jednání ve prospěch dru-
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hých jako mravní princip. Jeho opakem je egoismus. altruismus je 
obecně chápán jako ochota pomáhat někomu bez očekávání odmě-
ny, ačkoliv se nevylučuje získání nějakých osobních výhod: osobní-
ho uspokojení, dobrého pocitu, sebeúcty nebo splnění morální po-
vinnosti. 

Některé názory pokládají za altruistické jen takové činy, které ne-
jsou motivovány žádnou zištností, jiné názory tvrdí, že altruismus 
neexistuje a veškeré lidské jednání, tedy i pomáhání, je skrytou for-
mou egoismu; pomáháním si tedy naplňujeme své potřeby obdivu 
a uznání. 

altruistický a egoistický čin odlišuje různá motivace. Jestliže je vy-
konán prospěšný čin s úmyslem získání lásky, respektu nebo něja-
ké formy vděčnosti, není tento čin chápán jako altruistický, protože 
podstatou altruistického činu je jeho užitek pro druhého. Předvádě-
ní altruistických akcí může také být vštípenou a naučenou povinnos-
tí a může souviset s výchovou. Virtuálním zhmotněním typu „do-
konalého pomahače“ je každý superhrdina supermanem počínaje 
a panem Úžasňákem či vtipnou reminiscencí superhrdiny v postavě 
eso rimmera z britského sitcomu Červený trpaslík konče. Je jistě za-
jímavé sledovat množství filmové produkce zaměřené právě na typ 
hrdiny pomahače.

Pro altruistické chování člověka je podstatná jeho schopnost 
 empatie. To potvrzuje řada důkazů, například v podobě mnohých 
klinických studií pachatelů nejhorších trestných činů a nejbrutálněj-
ších ublížení, které poukazují na naprostý nedostatek empatických 
schopností těchto sociopatů. 

Podle schmidbauera (2000) je původní altruismus paleolitických 
lidí nutným produktem místního životního stylu, neboť vlastnic-
tví bylo při kočovném způsobu života břímě. Pokud nebyly rozdíly 
mezi lidmi ve vlastnictví, byli si všichni rovni, neexistovalo vykořis-
ťování ani otroctví a majetek (či potrava) byl určen k dělení mezi 
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členy skupiny. Lidé vytvářeli párové dvojice, které se vyznačovaly 
širokými sociálními vztahy v rodových a kmenových strukturách. 
Způsob života lovců a sběračů byl ekonomicky poměrně stabilní, 
s krátkou „pracovní dobou“ a velkým prostorem pro rituální a ná-
boženské činnosti. Vztah k nemocným a nemohoucím členům spo-
lečenství byl pečující, ale realistický – smrt byla nedílnou součástí 
existence. 

Další důležitý termín, který musíme zmínit v souvislosti s neso-
beckým chováním lidí, je afiliace. Akademický slovník cizích slov (2000) 
jej vysvětluje jako vyhledávání přítomnosti druhých lidí a utváření 
sociálních kontaktů. Jde o primární potřebu člověka, která se pro-
jevuje od raného dětství přátelským, vstřícným chováním, zájmem 
o komunikaci a vyhledáváním přítomnosti druhých lidí. Touha po 
bezpečí je vedle touhy po lásce a přijetí důležitou potřebou, kterou 
mohou sociální vazby naplňovat a která se také uplatňuje v přípa-
dech ohrožení či nejistoty. Ve vypjatých situacích mají lidé obecně 
tendenci kooperovat a emocionálně se podporovat. 
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2.
POMÁHAJÍCÍ PROFESE

Termín pomáhající profese definuje skupinu povolání, která jsou 
založená na profesní pomoci druhým lidem. Patří mezi ně napří-
klad zdravotnické profese, pedagogické profese, profese zaměřené 
na sociální pomoc a dále také duchovní, psychologové, terapeuti. 
Tyto profese mají některé společné rysy, které je odlišují od ostat-
ních povolání. Například je k jejich vykonávání vždy nutný vztah 
s klientem a zapojení vlastní osobnosti pomáhajícího do pracov-
ního procesu. U některých jiných povolání se také můžeme setkat 
s pomáháním, které je však vedlejším účinkem, nikoliv hlavním 
cílem. Pomáhající profese tedy představují systém, na jehož jed-
né straně stojí pomáhající (učitel, lékař, zdravotní sestra, kněz, 
sociální pracovník, psycholog, terapeut…) a na straně druhé ten, 
jemuž má být pomoženo (žák, pacient, klient, chovanec, student, 
 uživatel…).

2.1 Původní pomahači

Původní archaická společnost byla skupina s osobními vazbami, 
kde se všichni její členové vzájemně dobře znali. V těchto společ-
nostech nesl pomáhající roli šaman/šamanka, který zprostředko-
vával spojení mezi každodenní situací a mytickými strukturami, 
v nichž se ideálně opakoval reálný sociální systém. Šaman obecně 
zasahoval v případě, kdy duchovní a emociální schopnosti ostat-
ních členů kmene nedostačovaly ke zvládnutí nějaké situace. Jako 
prvotní pomáhající zprostředkovával spojení mezi kulturním ideá-
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lem a individuálním selháním v úsilí tomuto ideálu dostát. rozho-
dující aspekt pomáhání u šamana byla jeho schopnost magickými 
praktikami dosáhnout duševní a sociální stability jednotlivce i spo-
lečnosti ve chvíli, kdy jim hrozilo zaplavení úzkostí, starostmi nebo 
nemocemi. Šaman byl osobou s mimořádnými schopnostmi, jež 
k němu přišly samy od sebe, někdy proti jeho vlastní vůli. Šamano-
vo poslání bylo nesmírně těžké a životu nebezpečné, představoval 
archetyp zraněného léčitele, toho, kdo prošel utrpením, aby mohl 
léčit utrpení druhých.

Také komunita sama o sobě měla výrazně podpůrné a pomáhající 
zaměření. Poskytovala prostřednictvím rituálů svým členům dosta-
tečné „opečovávání“: respekt, učení, útěchu a ukotvení. Pro každou 
situaci, pro všechny změny, které život přináší, existoval rituální 
systém, jak se s nimi vypořádat a jak je zvládnout pro blaho jedince 
a komunity.

role šamana se pozvolna měnila během tzv. neolitické revoluce, 
kdy docházelo k usazování téměř nemajetného společenství kočov-
ných sběračů a lovců a k jejich postupné přeměně ve „vlastníky“. 
Zřejmě nejdramatičtější byla přeměna původních lovců v pastevce, 
tedy majitele stád. Lovec, rovnocenný partner zvířete, se stává jeho 
vládcem, absolutně rozhodujícím o jeho bytí a nebytí. Potřeba brá-
nit vlastnictví s sebou nesla proměnu kulturního ideálu. od rovno-
právného vztahu mužů a žen se postupně upouštělo a do popředí se 
dostávalo agresivní mužství.3 

od 60. let 20. století zažívá euroamerický kulturní prostor jakýsi 
boom nového šamanismu. Vznikají různé poevropštěné formy pří-
rodní spirituality zahrnující východní filosofie a duchovní praktiky 
nazývané také neošamanismus. Populární jsou také různá neopo-
hanská hnutí. Některé domorodé spirituální praktiky přešly do širo-
kého povědomí. 

3) hefferNaNoVá, J.: Tajemtví dvu partnerů. Sny a mýty. Liberec: Dauphin, 1995. 
IsBN 80-901842-9-4
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Původní národy, jejich styl života a spirituality získávají na pokra-
ji své zkázy znovu respekt. Léčivé schopnosti přírodních lékařů se 
stále více uznávají. V některých státech Usa jsou domorodí lékaři 
uznáváni jako rovnoprávní partneři „západní“ medicíny a některé 
nemocnice mají své „přírodní lékaře“ jako zaměstnance. Poněkud 
dvousečný je zájem farmakologie a medicíny o přírodní léčbu, kte-
rý je v posledních desetiletích enormní. Vzniká tím mnoho proble-
matických jevů, které souvisejí s vytěžováním přírodního a kulturní-
ho bohatství přírodních národů, aniž by toto „braní“, jehož cílem 
je ekonomické obohacení hrstky majitelů velkých farmaceutických 
koncernů, bylo vyváženo také odpovídajícím „dáváním“. Do urči-
té doby se udržovala představa, že tyto národy obohatíme tím, že 
u nich zavedeme náš způsob života. Dnes je již zřejmé, že zavede-
ní tržních mechanismů a politických vztahů vede jen ke zhroucení 
místních vyvážených systémů a že prospektorský postoj farmaceu-
tických firem problém jen prohlubuje. 

Jak je to s „pomahačstvím“ v naší, křesťanské kultuře? Základní 
ideje křesťanství jsou postaveny na pomoci bližnímu a na altruismu. 
Ponechme stranou kritiku historických postojů církve, které odpo-
rovaly těmto idejím. Wolfgang schmidbauer (2000) předkládá poně-
kud radikální, nicméně zajímavé názory na mechanismus pomáhání 
v naší kultuře, které souvisejí se vznikem syndromu pomáhajícího.4 

Poukazuje na všeobecnou zaměřenost na výkon, kterou se vyzna-
čuje západní – industriální a většinově křesťanská – kultura. Pro za-
měřenost na výkon je charakteristická necitlivost k sobě i okolí, se 
kterou má mnoho z nás osobní zkušenost. Známe situace, kdy jsme 
plně soustředěni na práci po několik hodin a v podstatě nevnímáme 
své potřeby – nemáme hlad, žízeň, nejdeme ani na toaletu. Ne že by 
tělo nic nepotřebovalo, ale naše mysl je tak zaměstnána výkonem, 
že signály těla nevnímá. 

4) Viz kapitola 5.3 této knihy.
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autor nachází poněkud zjednodušenou spojnici mezi necitlivostí 
a expanzivním výkonovým pomáháním v doktríně o dědičném hří-
chu. Poukazuje na psychologický aspekt pocitu základní nedosta-
tečnosti – takoví, jací přicházíme na svět, tedy ve své přirozenosti, 
jsme hříšní a můžeme být spaseni jen prostředky milosti, víry a círk-
ve. Psychologickým stínem tohoto teologického konceptu je podle 
něj trvalý pocit viny a nedostatečnosti, který musí být kompenzován 
orientací na lepší a větší výkon. Pokrok a expanzivní výkony nám 
přinesly náš vysoký životní standard, ale také kolonialismus, indu-
striální civilizaci, hospodářský růst, ničení životního prostředí, vy-
mírání živočišných druhů, civilizační choroby a nerespektování pů-
vodních kultur, které vede k ničení jejich území, života, víry a tradic. 
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3.
OSOBNOST POMÁHAJÍCÍHO

osobnost pomáhajícího je jedním z důležitých nástrojů, které při 
své práci používá. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že 
osobnost pomáhajícího má skutečně velký vliv na kvalitu práce ve 
zdravotnictví, školství i ve sféře psychologie a psychoterapie. 

co to je osobnost? Především je to hypotetický konstrukt, pří-
mo nepozorovatelný fenomén, kterým popisujeme či vysvětlujeme 
zvláštnosti lidského jednání a prožívání.5

míra zapojení vlastní osobnosti pomáhajícího do vztahu s klien-
tem přináší zajímavé fenomény. Jsou jimi například pocit naplnění 
a uspokojení z práce, na opačné straně spektra pak pocit vyhoření. 

Každé z pomáhajících povolání vyžaduje důraz na prezentaci spe-
cifické „části“ osobnosti. Například učitel ve třídě před dětmi vyu-
žije své organizační schopnosti, šarm, vtip, ale i empatii a citlivost 
k potřebám dětí. Terapeut používá především svou empatii, vhled, 
citlivost. Lékař by měl ukázat svoje sociální a komunikační schop-
nosti při jednání a manipulování s pacienty.

V této souvislosti je velmi pozoruhodné učení jungovské psy-
chologie o individuaci. Individuace je proces stávání se sám sebou, 
který je přístupný všem lidem a je také nejvyšším úkolem člověka. 
Umožní nám, abychom méně hráli hry v mezilidských vztazích, 
abychom si dovolili být autentičtí ve všech situacích, abychom byli 
k sobě pravdiví a naplno rozvíjeli svůj potenciál. Individuační pro-
ces je nutností k žití dobrého života a přes dobrý osobní život vede 

5) NaKoNeČNÝ, m. Základy psychologie. Praha: academia, 1998, s. 498. IsBN 80-200-
0689-3 
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k dobrému pomáhání. Je nezbytný pro lidi, kteří tráví svůj život po-
máháním druhým, pro všechny, jejichž pracovním nástrojem je je-
jich osobnost.

V této kapitole se podíváme na několik jevů z psychologie osob-
nosti, které ovlivňují práci pomáhajícího. chtěla bych čtenáře 
upozornit, že problematika psychologie osobnosti je velmi roz-
sáhlá a tato publikace si nedělá nejmenší nárok na její širší propra-
covávání. 

3.1 Polarita

Dříve než se začneme zabývat některými prvky problematiky osob-
nosti, musíme se podívat na obecnější uvažování o možnostech, 
v jakých kontextech můžeme osobnost chápat. 

Ve starých jazycích existovalo mnoho slov, která v sobě nesla své 
protiklady. Například v latině altus – vysoký i hluboký; v řečtině far-
makon – jed i lék; v angličtině apparent – zřejmý i zdánlivý, due – od-
měna a právo a zároveň i povinnost a dlužnost. Tato bipolární po-
jmenování jevů umožňují označit diferencovanost našeho vztahu ke 
světu a také upozorňují na původně chápanou jednotu a souvztaž-
nost obou polarit.

Polarita tedy může být chápána antiteticky,6 jako setkání dvou 
proti sobě stojících, neslučitelných a vzájemně si odporujících jevů, 
nebo komplementárně,7 jako setkání dvou jevů, jež se vzájemně 
doplňují, podporují a spolupracují na vytváření jednoty a úplnosti 
 celku. 

V historii západní civilizace přetrvává tendence nahlížet svět jako 
souboj antitetických a kontrastních polarit, v němž se lze spojit 
pouze s jednou ze zmíněných dvou stran: buď, anebo. V základech 

6) antitetický – protikladný, protichůdný. Vychází z antiteze – protitvrzení. 
7) Komplementární – doplňující se, zapadající do sebe. Z latinského complementum 

– doplněk.
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našeho myšlení, ovlivněného křesťanstvím, nacházíme zápas dvojice 
Boha a ďábla, světla a temnoty. V naší kultuře je skutečně silně zako-
řeněná představa, že lze dosáhnout blaha bez strasti, že může exis-
tovat dobro bez zla a světlo bez tmy. Člověk má tendence usilovat 
o to být spíše úspěšný, bohatý, šťastný a zdravý, než být neúspěš-
ný, chudý, nešťastný a nemocný. Tam, kde v evropské historii anti-
tetické určení někteří jednotlivci či školy překročili, objevila se silná 
protireakce ze strany mocenských a politických struktur, a tak tato 
učení zůstávala jako ezoterní, přístupná jen elitní duchovní menši-
ně. avšak komplementární pojetí polarit se objevuje jak na Západě, 
tak na Východě a jejich stanoviska jsou si nápadně podobná, ať se 
jedná o taoistickou filosofii nebo učení herakleita, gnostické učení, 
alchymistické tradice, sánkhjovou filosofii nebo mysticismus.

Na pochopení polarit a jejich funkcí se soustředila výrazně ana-
lytická psychologie. Polarity jsou postulovány zejména v termínech 
vědomí a nevědomí. Termín vědomí můžeme chápat ve dvou vý-
znamech. antonymická dvojice vědomí–bezvědomí odkazuje ke 
stavu bdělosti a uvědomování si okolního světa, případně ke stavu 
omdlení či kómatu. Druhá možnost chápání dvojice terminů vědo-
mí–nevědomí odkazuje k uvědomování či neuvědomování si příčin 
intrapsychických jevů. Například nevědomý čin se liší od vědomého 
tím, že si jeho důvody a příčiny neuvědomujeme (Nakonečný, 1998). 
Nevědomí je ze samé podstaty věci těžké nějakým způsobem ucho-
pit, neboť: „Cokoliv máme říci o nevědomí, je tím, co o něm říká vědo-
mí.“8 To znamená, že jsme si vědomi pouze té části nevědomí, kte-
rou nám zprostředkuje naše vědomí svými termíny. Do nevědomí se 
noříme ve spánku, v nevědomí máme uložené zážitky z raného dět-
ství. V jungovské psychologii a terapii se pracuje s dvojicí persona 
a její stín, která zřetelně zosobňuje polaritní kvality. Budeme se jim 
podrobněji věnovat v následující kapitole. 

8) JUNG, c. G. Analytická psychologie – její teorie a praxe. Praha: academia, 1993, s. 18. 
IsBN 80-200-0480-7
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Pokud se někdo identifikuje s jednou stranou polarity nějakého 
jevu, druhá část polarity se automaticky generuje v jeho nevědomí. 
Tam může tato „zapřená“ – stínová – kvalita čekat na příležitost 
k projevení se. „Nechtěný a nepřijímaný aspekt sebe sama má takovou 
energii, která je rovnocenná investici, jež vkládá do jeho antiteze. Jestliže 
se vědomá mysl s mohutnou energií identifikuje s představou dobrého člově-
ka, pak kvality, jako jsou ďábelskost, hanebnost, vzpurnost, destruktivnost 
apod., ponesou stejný náboj motivačních sil, ale tyto síly budou cizí bdělé-
mu vědomí a to vynaloží energii, aby je přemohlo.“9 

Jungovo pojetí částečně připomíná tradiční indický karmický 
systém. Jógová psychologie, která pracuje s karmickým pojetím 
polarit, chápe lidský život jako neustálou příležitost integrovat 
protiklady a dosahovat jejich syntézou uvnitř člověka hlubšího 
a kvalitativně rostoucího poznání. Nevyvážená identifikace pouze 
s jednou stranou polarity vede k tomu, že potlačená část má ten-
denci se projevit. aby jedinec dosáhl kýžené syntézy, nevědomě 
produkuje takové situace, jež ho konfrontují s jeho ignorovaným 
pólem. Vystavují ho jeho působení a vytvářejí příležitost k jeho in-
tegrování. 

může se stát, že jsme opakovaně iritováni velmi podobnými situa-
cemi. Ve vztazích můžeme například neustále narážet na lidi, kte-
ří nás jen využívají, nebo se setkáváme jen s vedoucími, kteří jsou 
k nám nespravedliví. Známe příběh ženy, která měla ve svém životě 
období, kdy byla neustále konfrontována s agresivními muži v uni-
formách. Nepříjemní řidiči autobusu, průvodčí ve vlaku, policisté… 
všude potkávala jen samé agresivní a ohrožující muže. Z psychote-
rapeutických setkání pak vyplynulo, jak moc má potlačenou vlast-
ní agresivitu, a v tomto kontextu se zdálo, že se v „uniformovaných 
agresorech“ potkávala se svým vlastním stínem, se svou potlačenou 
agresivitou, rázností a rozhodností. 

9) aDŽaJa, sVámí. Psychoterapie východu a západu. Sjednocující paradigma. Praha: 
chvojkovo nakladatelství, 1997, s. 56. IsBN 80-86283-18-1

Pomahajici_profese.indd   28 27.1.2011   15:51:14



/ 29 /

osoBnost Pomáhajícího

setkání s vlastní polární kvalitou také může představovat man-
želský svazek. I vztah dvou lidí prochází různými fázemi, od silné 
identifikace s partnerem/partnerkou až po pocity osamělosti a od-
cizenosti. Je zároveň největší školou pro učení se, jak zacházet s po-
laritami a jednostrannými identifikacemi. Tam, kde partner předsta-
vuje nějakou neakceptovatelnou vlastnost (pro kterou jsme jej často 
dříve obdivovali), je vždy prostor pro přemítání o vlastní jedno-
stranné identifikaci s opačným pólem této vlastnosti. 

Komplementární pojetí polarit můžeme nacházet také v hr-
dinských mýtech nebo v pohádkách, ve kterých je nalezení svého 
opačného pólu (např. ženského prvku ztělesňovaného princeznou) 
dosažením hlavního úkolu hrdiny. hrdina (hrdinka) tak objevuje 
a vstřebává svůj protiklad. aby toho dosáhl, „hrdina musí odložit svou 
pýchu, ctnost, krásu i život a musí se sklonit před něčím naprosto nesnesi-
telným nebo se tomu podrobit. Potom teprve zjistí, že on a jeho protiklad 
nejsou dvě různé bytosti, ale jeden celek“.10

Uvedená citace dobře ilustruje jednostrannou identifikaci, kte-
rou musí hrdina odložit. můžeme vidět, že se nejedná jen o nega-
tivní vlastnosti; naopak, stejným, ne-li větším, nebezpečím je jed-
nostranná identifikace se skvělými vlastnostmi – krásou, ctnostmi… 
ty hrdinu svádí ke sleposti a necitlivosti vůči sobě i světu. Vidí-li 
se jen jako krásný, ošklivost musí být nutně mimo něj, v nějakém 
vnějším objektu. Teprve pokoří-li se před ní, pozná a přijme svou 
vlastní ošklivost. Ta už se nejeví jako hrozivá, nepřijatelná či jinak 
„silně“ emočně nabitá. stává se normální součástí hrdinova vnitřní-
ho i vnějšího světa.

Vnímáme-li polarity antiteticky, v postoji „buď, anebo“, tedy 
jako černé, nebo bílé, můžeme zdánlivě určovat, se kterou z nich se 
identifikujeme a na které straně budeme působit. V podstatě nám 

10) camPBeLL, J. Tisíc tváří hrdiny: archetyp hrdiny v proměnách věků. Praha: Portál, 
2000, s. 104. IsBN 80-7178-354-4
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nezbývá mnoho rolí, které můžeme v rámci tohoto postoje naplňo-
vat. můžeme se například ztotožnit s jednou částí polarity, kterou 
označíme znaménkem + a kterou tímto znaménkem označuje také 
majoritní část společnosti. Pravděpodobně budeme potom ke dru-
hé, antitetické, části polarity vystupovat v roli pronásledovatele 
(který se snaží potřít antitetickou část), nebo v roli zachránce (který 
se v rámci nabízené pomoci snaží přetransformovat antitetickou po-
laritu v její opak). 

Dále je tu možnost, že se, shodou životních okolností nebo vol-
bou, ocitneme na druhé straně polarity označované majoritní částí 
společnosti znaménkem –. Zde se otázka mírně komplikuje úvahou, 
zda sami přijmeme toto označení a ztotožníme se s ním, nebo zda 
bude mít v našem vlastním nazírání skutečnosti naopak znaménko 
+. Z toho se budou odvíjet naše základní postoje ke světu a k antite-
tické polaritě: můžeme být v roli oběti, kterou majoritní společnost 
buď pronásleduje, nebo zachraňuje, anebo naopak v rolích proná-
sledovatele zbytku světa. V těchto rolích se budeme pravděpodobně 
protáčet, jako bychom se pohybovali v kruhu.

Tato úvaha je důležitá pro naše téma, kterým je zkoumání po-
máhání jako profesní orientace. Z praxe je dobře známý jev, kdy se 
z obětí stávají profesionální zachránci. hranice mezi zachráncem 
a pronásledovatelem je však velmi tenká a často se v praxi přeska-
kuje střídavě z jednoho pólu ke druhému. mnoho streetworkerů, 
terapeutů, sociálních pracovníků, zdravotníků či pedagogů má 
osobní zkušenosti s rolí oběti, což je často motivací k volbě role 
zachránce. Volba role zachránce je často jediným způsobem, jak se 
vymanit z role oběti. Pokud se však „zachraňování“ nedaří podle 
ideálních představ, snadno se zachránce promění v pronásledova-
tele. Z objektu pomáhání se stane oběť, kterou pomáhající k ži-
votu potřebuje, a tak ji k sobě připoutává, ač je s ní stále nespo-
kojený. Vzájemné vztahy jsou postaveny na rivalitě, manipulaci 
a vytváření koalic.
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Také existuje výše zmíněná možnost vnímání světa a jeho proje-
vů jako komplementárního dualismu. To znamená, že polarity jsou 
ve vzájemném doplňujícím se vztahu a jedna bez druhé by nemohla 
existovat. Vzájemná hra či „tanec“ polarit, jak také může být nazí-
rán životní příběh, vede k jejich propojování a může být chápána 
jako příležitost k jejich vzájemné integraci. Pokud si tedy v rámci 
studia komplementárních dualit uvědomíme svou polaritní situaci, 
je pro nás obtížné přiřazovat jí hodnoticí znaménko + či –. ač se jeví 
jako zdánlivě antitetická, máme možnost nahlédnout ji celostním 
způsobem a posunout zaujímaný postoj: z pronásledovatele v toho, 
kdo motivuje, ze zachránce v toho, kdo skutečně pečuje, a z oběti 
v toho, kdo je posilován. Základními nástroji k zacházení s realitou 
je tedy podporování a posilování. Základní vztahové vzorce se trans-
formují v kooperaci, partnerství a loajalitu.

Pokud budeme o polaritách uvažovat v rámci pomáhající pro-
fese, můžeme najít spoustu materiálu k přemýšlení. Například 
u osobnosti učitele vede jednostranná identifikace s bezchyb-
ným, dokonalým profesionálem k syndromu vyhoření. Ve vztahu 
k žákům pak přinášejí jednostranné identifikace nerovná jednání 
s těmi na druhém konci polarity. V naší pedagogické praxi vede-
me studenty učitelství k tomu, aby se zamýšleli nad svými identi-
fikacemi, jež se projevují jistými sympatiemi k určitým projevům 
žáků, ať již se jedná o upravené, čisté a hodné děti, nebo naopak 
o identifikaci s chytrými „grázly“, opovrhovanými chudinkami atd. 
Pro nás je zajímavější sám fakt, že se člověk ztotožnil jen s jednou 
stránkou polarity a druhou vnímá jako ohrožující nebo nepříjem-
nou, než informace, s kterou z polarit se ztotožňuje. Tato malá 
cvičení sebereflexe, čili reflektivního postoje, považujeme za dobrý 
trénink pro uvědomování si chování a jednání, které je ukryté pod 
vrstvou vědomí, a přesto silně ovlivňuje pracovní výkony, mnohdy 
i osudy lidí, se kterými pracujeme.
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Naše setkávání s opačnými póly nás samých však není náhodný 
proces. Naopak, polarity často sami vyhledáváme a vědomě se do-
stáváme do situací, kde se s nimi můžeme setkat. Na jejich základě 
vytváříme přátelství, partnerské vztahy, pracovní týmy. 

Ze všech charakteristik druhého jsme nejvíce přitahováni a fasci-
nováni těmi kvalitami, které nám osobně činí největší potíže. racio-
nální jedinci mohou být fascinováni intuitivním jednáním druhého, 
extraverti introverty atd. můžeme ocenit novozákonní požadavek 
„milovat své nepřátele“, „teprve když si uvědomíme, že tyto vlastnosti, 
které nás nejvíce iritují, jsou bytostnou součástí nás samých a naučíme-
li se je ‚milovat‘, tj.akceptovat, nepůsobí nám už stínový obraz v životě 
 problémy“.11 

Jaký je však člověk, který přesáhl polarity a prožívá sjednocené 
vědomí? Komárek (2000) ve svém textu poukazuje na zajímavé 
spojení mezi unitárním myšlením a ztrátou kreativity. sjednoce-
né vědomí je „…samozřejmě stav vedoucí spíše k ‚moudrosti‘, byť dy-
namiku nevylučující, nežli k velké akceschopnosti … Hérakleitos z Fezu 
vždy uváděl ke každému výroku i výrok protichůdný a byl přesvědčen, že 
 mudrc je má podržet v mysli oba, byť se tím stane neschopným praktic-
kých jednání“.12 sjednocení obou polarit je tedy výsadou mudrce, 
jenž si může dovolit nečinit žádná rozhodnutí, anebo, dodejme, 
šílence, který může dělat jakákoliv rozhodnutí. Podle Komárka 
není cílem oprostit se zcela od polárního myšlení a jednání, pro-
tože to vede ke ztrátě kreativity, k prázdnotě a vyvanutí. cílem je 
být si polarit vědom a tím udržovat celou záležitost v rozumných 
mezích, neboť to odpovídá dospělému postoji – poznat a akcepto-
vat svět takový, jaký je, na rozdíl od dětinských snah po radikální 
reformě. 

11) KomáreK, s. Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha: Vesmír, 2000, 
s. 16. IsBN 80-85977-33-8

12) Tamtéž, s. 25.
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Dodejme, že dosáhnout sjednoceného vědomí dokáže jen hrstka 
skutečně oddaných lidí, kteří podstoupili velmi tvrdou duchovní 
práci. možná se vysoce vyvinuté spirituální bytosti mohou zdát na 
první pohled netvořivé, což je důsledek toho, že jsou si vědomi dů-
sledků každého činu. Takový člověk nemá zapotřebí plýtvat časem 
nad různými plány a strategiemi, za určitou hranicí vědomí se pros-
tě mnohé lidské činy zdají malicherné a zbytečné. 

Dosažení unitárního vědomí není jen doménou Východu a zá-
padní mystiky. Nesmírně půvabným pojmenováním myšlenkových 
procesů ‚za‘ poznáním jednoty jsou „záměrné pošetilosti“ skvělého 
indiánského hrdiny kontroverzních knih carlose castanedy, Dona 
Juana. (odpovědi Dona Juana vyznačuji kurzivou.) 

„…chcete například říct, Done Juane, že když se někdo naučí vi-
dět, všechno na celém světě se stane bezcenným?“

„Neřekl jsem bezcenným, ale nedůležitým. Všechno je stejně důleži-
té, a proto je to nedůležité. Tak například, vůbec není možné, abych řekl, 
že moje činy jsou důležitější než tvoje nebo že jedna věc je podstatnější 
než druhá. Všechny věci jsou si rovny, a tím, že jsou si rovny, jsou také 
 nedůležité.“…

„Jednou jsem ti říkal. Že náš lidský úděl je učit se, ať je to dobré nebo 
špatné. Já jsem se naučil vidět a říkám ti, že na ničem doopravdy nezá-
leží, a teď je řada na tobě. Jednoho dne možná uvidíš a poznáš, jestli na 
něčem záleží nebo ne. Mně nezáleží na ničem, ale tobě bude možná zas 
záležet na všem. Měl bys už vědět, že člověk oddaný poznání žije tím, 
že jedná, a ne tím, že o svých činech jen přemýšlí, ani tím, že přemýšlí 
o tom, co si bude myslet, až přestane jednat. Člověk oddaný poznání si 
svou cestu vybírá srdcem a pak po ní jde. Potom se dívá, raduje se a smě-
je se, a potom vidí a ví, že tak jako všichni ostatní nikam nejde, a proto-
že vidí, ví, že nic není důležitější nebo méně důležité. Jinými slovy, ten, 
kdo je oddaný poznání, nemá pocty ani hodnosti, nemá rodinu ani jméno 
ani vlast, má jenom život, který žije, a za těchto okolností jediné pouto, 
které ho váže k jeho bližním, je právě ovládaná pošetilost. A tak se ten, 
kdo je oddaný poznání, snaží ze všech sil, potí se a supí, a když se na 
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něj podíváš, vypadá docela obyčejně, až na to, že ovládá pošetilost svého 
života….Takže když splní, co má, ustupuje v míru, bez ohledu na to, zda 
jednal dobře či špatně, zda mu všechno vyšlo nebo ne, protože tohle ho 
vůbec nezajímá…“13

3.2 Persona a stín

analytická psychologie chápe lidskou bytost v polaritě persona – 
stín. Persona je termín, který v latině značí masku, škrabošku pro 
divadelní herce. V psychologickém pojetí je to soubor jen zčásti vě-
domých vlastností a představ, jaký by člověk měl být a jak by se měl 
v životě chovat. maska, kterou nosíme ve své sociální roli, je také 
ovlivňována tradičním názorem, které vlastnosti se k určitému sta-
vu a roli hodí. Například lékař je seriózní, babička moudrá a hod-
ná. Persona je tedy to, co zobrazujeme navrch, na povrchu naší 
 sociální role. 

Stín je potom všechno, co neodpovídá naší identifikaci s rolí 
a co většinou vytěsňujeme. Všechno, co se nám na sobě nelíbí 
a nemáme to rádi – ať už o tom víme nebo nevíme. Tyto kvality, 
se kterými nechceme mít nic společného, odkazujeme do vlastní-
ho nevědomí, mohou k nám tedy promlouvat například v našich 
snech. reakcí na setkání s vlastní vytěsněnou stínovou kvalitou ve 
vnějším světě – tedy u druhých – je odpor a averze, ale současně 
také fascinace. 

Komárek (2000) popisuje potíže s vnímáním vlastních stínových 
kvalit jako analogii s vnímáním vlastního chrápání: když spíme, ne-
slyšíme se, a když se probudíme a mohli bychom se slyšet, tak už 
zase nechrápeme. své vlastní stínové kvality tedy můžeme vnímat 
přes zrcadlo, které nám nastavují druzí. 

13) casTaNeDa, carLos. Oddělená skutečnost. Praha: Volvox Globator, 1996, 
s. 68–75. IsBN 80-85769-25-5
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existence stínové kvality na sebe přeci jen upozorňuje, a to pro-
střednictvím emocí a emočních stavů. Všichni však nemáme stejně 
vypěstovanou či kultivovanou citlivost pro své emoční stavy, nedo-
kážeme se v nich vyznat, zorientovat se a pochopit je jako infor-
maci, kterou nám naše nevědomí posílá. Dešifrovat jazyk, kterým 
k nám naše tělo hovoří, je zásadním úkolem pro ty, kteří chtějí zů-
stat duševně i tělesně zdraví i při vykonávání tak náročné práce, ja-
kou je pomáhání druhým. 

Pomáhající bývají často ve dvojznačném postavení vůči ostatní 
společnosti. okolí bývá poměrně citlivé na projevování stínových 
kvalit profesních pomahačů. Podle Guggenbühl-craiga (2007) je 
nanejvýš užitečné doplnit vzdělání pracovníků pomáhajících profesí 
o práci s jejich vlastním stínem. Všichni, kdo se profesně hlásí k po-
moci jiným lidem, by měli vědět, že každodenní setkávání s bídou, 
bolestí, nevědomostí, sociálním selháním v nich bude nastolovat zá-
važné psychologické tlaky, jež mohou vést k projevování stínových 
kvalit či k odštěpení archetypu, jak se blíže dozvíme v kapitole po-
jednávající o odvrácené tváři pomáhání.

3.2.1 Role pomáhajícího pracovníka
Jak jsme se již několikrát zmínili, pomáhající se při výkonu svého 
povolání pohybuje v roli. sociologové, kteří se zabývají sociálními 
interakcemi, používají ve svém oboru pojmy jako sociální role či je-
vištní a zákulisní oblast společenského života, které jsou převzaté 
ze světa divadla. „Role jsou sociálně definovaná očekávání, jimiž se oso-
ba s určitým statusem nebo sociálním postavením řídí.“14 hraní rolí úzce 
souvisí s potřebou vytvářet dojem, jež odpovídá naší citlivosti na to, 
jak nás vnímají druzí.

Většina společenského života se dá rozdělit do dvou kategorií. 
Tzv. jevištní oblast předpokládá formální a stylizované role přede-

14) GIDDeNs, a. Sociologie. Praha: argo, 1999, s. 99. IsBN 80-7203-124-4
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vším v pracovních a utilitárních vztazích. Zákulisní oblast, oblast 
„za oponou“, umožňuje uvolněné chování, které je na „jevišti“ ne-
žádoucí. role je také formou sebeprezentace, která má hluboké kul-
turní i biologické základy.

Ve svém životě procházíme řadou rolí, které souvisí s místem 
našeho pobývání, se společností, v níž se nacházíme, a s činností, 
kterou vykonáváme. Některé role jsou časově a místně omezené (ve-
doucí na dětském táboře), jiné jsou trvalou součástí našich životů 
(dcera, matka). role se vzájemně mísí a ovlivňují a vytvářejí pestrou 
mozaiku našich osobností. Ideální situace zdravého dospělého člo-
věka je být „kompaktní“ ve všech rolích bez výrazných změn v cho-
vání či názorech. 

role pomáhajícího pracovníka má svá jasná pravidla a jasná očeká-
vání. Následujících šest vlastností se pravidelně objevuje jako odpověď 
na otázku „Jak si představujete ideálního pracovníka pomáhající profese?“, 
kterou pokládám studentům a účastníkům kurzů. Pomáhající pracov-
ník by měl být ochotný, vlídný, klidný a vyrovnaný, empatický, „zapále-
ný“ pro věc, měl by mít rád svou práci. Na posledním místě hodnoce-
ní se objevuje také otázka odpovídajících znalostí a dovedností. Toto 
hodnocení dobře odpovídá celkovému nastavení ve společnosti. oče-
kávání, která společnost má vůči pracovníkům pomáhajících profesí, 
však neodpovídají struktuře institucionálně poskytovaného vzdělání. 

V institucích, které se zabývají vzděláváním budoucích pracov-
níků pomáhajících profesí, téměř nebo úplně chybí vzdělávání za-
měřené na rozvoj a budování osobnosti, jako je například učení se 
zvládat stres a krizové situace, komunikovat ve skupině, pracovat 
v týmu, předcházet vyhoření. chybí informace o možnostech vzni-
ku svépomocných intervizních profesních skupin a také informace 
o možnostech terapeutické podpory. V dalším vzdělávání pracovní-
ků pomáhajících profesí chybí propracovaná koncepce, která by rea-
govala na potřeby a zátěže, kterou práce přináší.
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3.3 Příběhy vnitřního světa

Každý z nás je unikátní, jedinečný a neopakovatelný. Každý z nás 
prožívá svět po svém. I když vyrůstáme ve stejných podmínkách, do-
konce i když máme tytéž rodiče a dům, stejnou školu a stejné učite-
le, přesto svět prožíváme každý jinak. Každý máme své vlastní oči 
pro dívání se kolem sebe a svůj vlastní rozum pro chápání, vnímání 
a rozumění světu. 

Nabízíme malé praktické cvičení, které je zaměřeno na porovná-
vání našich zkušeností s vnitřními světy, na zkoumání rozdílů ve čte-
ní stejné reality. 

Podívejte se na tento obrázek. Zkuste si uvědomit, co je na něm 
zobrazeno? Přemýšlejte, jaké pocity ve vás tato fotografie vyvolává? 
co si myslíte, že se mezi těmi lidmi odehrává? své myšlenky si za-
znamenejte.

Předložte tento obrázek a stejné otázky ještě minimálně třem růz-
ným lidem. Porovnejte potom své názory.
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Pravděpodobně se vaše názory budou víceméně odlišovat. Někdo 
bude interpretovat scénu jako idylické setkání, kde moudrá stařenka 
poučuje své vnučky. Jiný v obrázku uvidí scénu, kdy babička nadá-
vá své dceři, sedící mezi vnučkami. Někdo může mít fantazie o „ne-
zdařené“ vnučce uprostřed, které právě babička říká tvrdou pravdu, 
jiný může vnímat babičku jako zlou a nenávistnou postavu. Pro ně-
koho jde o sociální práci, pro jiného o plnění školního projektu. 

možná vás napadne otázka: Jak je možné, že všichni „čteme“ 
 realitu poněkud jinak? Jak to, že ji ostatní nevnímají stejně? Jak se 
potom můžeme spolu vůbec domluvit? Jak si můžeme být jistí, že 
jsou naše slova a činy správně pochopeny?

chápání, vnímání a rozumění okolnímu světu je značně ovlivně-
no naší individuální životní historií, i historií naší rodiny a rodu. 
Vytváří dohromady jedinečný systém, který Kopřiva (2000) nazývá 
vnitřním světem. Je to specifický a individuální obraz světa vnější-
ho, který v sobě každý nosíme a ke kterému nemá úplný přístup ni-
kdo, kromě nás samotných, respektive přístupnost svého vnitřního 
světa do značné míry určujeme sami a sami jsme také schopni jej 
nejvíce poznat.

můžeme si představovat, že v sobě máme nějaký specifický vzo-
rec, nějaký tvar, nějaké seskupení názorů, postojů a reakcí, je-
hož důsledkem je pro nás individuálně typické chování. můžeme 
se ptát, jak moc toto seskupení, jež nás tak podstatně ovlivňuje, 
známe. a proč ho vůbec znát? V čem by nám to mohlo pomoci? 
Jak překlenout fakt vnitřních světů? Znamená to skutečně, že si 
s nikým nemůžeme rozumět, že nemůžeme nikoho „skutečně“ 
 poznat? 

3.3.1 Individuální citlivá místa
máte svého „zenového mistra“? máte ve svém okolí někoho, kdo vás 
spolehlivě vytočí nebo naopak uzemní a jehož poznámky vždy a ne-
omylně tnou do „živého“? 
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stalo se vám někdy, že vás ohromilo něco, co partnerovi nebo ka-
marádům přišlo normální?

měli jste někdy pocit, že si na vás někdo „zasedl“ a úmyslně vás 
ponižuje, zatímco kolegové to vidí jinak? 

Jestliže jsou vám mé otázky povědomé nebo máte s něčím podob-
ným zkušenost, můžeme plynně přejít od tematiky vnitřních světů 
k problematice individuálních citlivých míst. 

Při diskusích se studenty učitelství se vždy ptáme, zda zaregistro-
vali ve svém prožívání během absolvování praxe ve školství nějaké 
emočně nabyté situace, které souvisely s osobnostmi žáků nebo 
kolegů. samozřejmě že se vždy takové situace vyskytnou. Někoho  
deptala „přestarostlivá paní učitelka“ (resp. příliš pomáhající ko-
legyně, která ho omezovala v samostatnosti), jiný si uvědomil, že 
vlastně nadržuje „bezmocným a outsiderům“, dalšího „vytáčel“ pu-
bertální rebel, který zpochybňoval jeho autoritu. Každá tato reakce 
má svůj jasný a hmatatelný původ v konkrétních životech studentů, 
a pokud chceme, můžeme se nad ní zamýšlet. možná zjistíme, že 
„přestarostlivá paní učitelka“ je obrazem naší maminky nebo že re-
belování proti autoritě je náš vlastní vzorec chování, který nám až 
příliš často komplikuje život.

K čemu nám taková zjištění budou? táže se správně kritický  rozum. 
Když se zamýšlíme nad tím, co se nám vlastně stalo a co se to vů-

bec všechno dělo, provádíme sebereflexi a trénujeme svůj reflektiv-
ní postoj ke světu. Procházíme procesem, kdy podrobujeme ana-
lýze, zkoumání, pojmenování a znovuprožívání minulou událost. 
můžeme se ptát sami sebe: co se to dělo? odkud to znám? Připomí-
ná mi to něco? Ponoříme se do svého vnitřního světa a klidně a prav-
divě se probíráme různými odloženými balíčky, které nám přijdou 
pod ruku. možná zahlédneme cíp nějakého příběhu, nějaké udá-
losti, která je s tou aktuální spjatá s podobnými emocemi, a mož-
ná právě ta formovala náš postoj. možná si jen uvědomíme, že si-
tuaci vlastně dobře známe a v minulosti jsme již prožívali  podobné 
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pocity. Nemusíme si nutně ihned klást otázku „proč to tak mám?“ 
nebo „jak proti tomu bojovat?“. může se stát, že nám přijde odpo-
věď okamžitě a sama nebo že se jí nedočkáme. Důležité je, že jsme 
„uchopili“ nějaký svůj prožitek nebo své jednání, které se vymyka-
lo kontrole, a víme o něm. Již sám tento fakt nám příště pomůže 
dobře a profesionálně zvládnout podobnou situaci. Pokud se nám 
to nedaří a takové situace nám znepříjemňují život a práci, rozhod-
ně bychom se sami a dobrovolně trápit neměli. máme možnost ne-
zůstat s problémem sami, ale své trable s někým sdílet. Vyberme si 
přítele, který nás vyslechne a řekne nám svůj názor nebo zkušenost. 
můžeme být aktivní a založit intervizní skupinu nebo do nějaké 
vstoupit.15 Pokud se jedná o opakovaný problém, který se nás úzce 
a nepříjemně dotýká, můžeme také hledat podporu individuálně 
v oblasti terapie a poradenství.

reflexe a sebereflexe patří mezi velmi důležité dovednosti, které 
potřebujeme pro sebe a svou práci vypěstovat, protože nám může 
pomoci zvládat a zpracovávat emočně nabyté a obtížné situace, 
a tím pádem nám umožňuje být profesionálnější. co to zname-
ná být v tomto případě profesionálnější? mám na mysli především 
snahu o „odlepování“ osobních témat pomáhajícího pracovníka od 
procesů, které se kolem něj dějí. Také je to poctivé zkoumání pro-
jekcí a přenosů, skrze které vnímáme ostatní lidi. Tématu projekcí 
a přenosů se budeme věnovat v následující kapitole, ve které se bu-
deme zabývat vztahem mezi klientem a pomáhajícím. 

Představme si, že každý jsme živou databankou obsahující 
ohromné množství informací, které do nás vstoupily od doby naše-
ho narození, a tento proces stále pokračuje. Transpersonální psy-
chologické teorie posouvají hranice schopnosti vnímat a ukládat 

15) Intervize je metoda, při které řešíme na úrovni kolegů ze svého pracoviště nebo 
z jiných pracovišť pracovní problém, který se nás osobně dotýká a nedokážeme 
jej sami vyřešit. Intervizní skupina může mít moderátora, který drží strukturu se-
tkání a jednotlivé fáze od výběru problému po kroky k jeho řešení.
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do sebe informace do období prenatálního a dokonce i mimo naše 
současné fyzické tělo. Zkoumají zážitky z mimoběžných stavů vědo-
mí, které ukazují možnosti osobní historie sahající daleko před naši 
současnou fyzickou existenci. 

Jungova analytická teorie pracuje s pojmem kolektivního nevě-
domí, jakési ohromné databanky informací celého lidstva. mohli 
bychom odvážně tvrdit, že každá situace, kterou zažíváme, má ně-
jakou paralelu v naší historii. hovoříme zde o emočních stavech, 
které jsme zažívali a které si náš systém pamatuje. Jakmile se objeví 
podobný podnět, spouštěč, můžeme mít tendenci „naskočit“ do po-
dobného vzorce či mapy, kterou náš systém zná. Uveďme velmi jed-
noduchý příklad: v dětství mne pokousal velký černý pes, a kdykoliv 
se nyní ocitnu v blízkosti velkého černého psa, dostanu strach. ale 
to není všechno. Kdykoliv vidím vyceněné psí zuby, moje tělo spe-
cificky zareaguje. Jakákoliv situace zvukově, vizuálně, pachově nebo 
jinak podobná s mou zkušeností ve mne vyvolává podobný emoční 
stav. Dokonce i přes obrazovku televize. Je to tedy moje individuál-
ně citlivé místo.

Jak to vše vztáhnout k situaci pomáhající profese? Je nasnadě, 
že část našeho prožívání mezilidských interakcí má kořeny v našem 
vnitřním světě, a nemá tedy, kromě zmíněné „spouštěcí“ podobnos-
ti, s aktéry aktuálního vztahu mnoho společného. sousedův velký 
černý pes může být dobrák od kosti a náš strach nepatří jemu. 

3.4 Sebepoznání

V této kapitole budeme hovořit o sebepoznání, a bylo by tedy dob-
ré dát tento jev do nějakého rámce, více jej upřesnit. sebepozná-
ní je přirozený proces, kterým procházíme v průběhu života; čím 
déle pobýváme ve světě, tím bychom se v něm měli více orientovat 
a také se v různých situacích lépe znát. mělo by platit, že starý člo-
věk bude moudrý, znalý sám sebe, svých světlých i stinných stránek, 
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nad kterými bude mít nadhled a moc, takže nebudou ovládat a řídit 
jeho chování a jednání. Všichni ale dobře víme, že to není tak jed-
noduché. V některých aspektech se jinak moudrý starý člověk může 
chovat dětinsky a nepochopitelně nerozumně. Někteří lidé do sku-
tečné moudrosti nedorostou nikdy. skutečná moudrost se projevu-
je uvědomováním si a snad i ovládáním svých vlastních pošetilostí. 
Jankovský (2003) v této souvislosti zdůrazňuje termín pokora, kte-
rý představuje reálný pohled sama na sebe se všemi dobrými i méně 
dobrými vlastnostmi, tedy zdravé sebevědomí.

 
V souvislosti se sebepoznáním se nelze vyhnout pojmu sebezku-

šenost. sebezkušenost chápeme jako zkušenost se sebou samým 
v různých situacích. Z této zkušenosti vyplývá sebepoznání. 

3.4.1 Proč poznávat sám sebe?
sebepoznání je tedy něco přirozeného, co se nám děje, aniž bychom 
o to speciálně usilovali. mnoho lidí však o sebepoznání usiluje. 
Proč? co jim sebepoznání přináší? 

sebezkušenost jako nutná podmínka sebepoznání vždy hrála 
v lidské společnosti důležitou roli. Původní společnosti (kmeny) 
byly všeobecně zaměřené na podporu růstu osobnosti svých členů 
a provázeli tento růst a jeho stadia specifickými rituály. V naší době 
a v naší společnosti se bere samo sebou, že člověk prochází různými 
životními stadii; nikdo se nad tím nepozastavuje a nikdo také jedin-
ci nepomáhá s překonáním obtíží, které nový stav přináší. oriento-
vat se musíme naučit sami. abychom si roli sebezkušenosti v životě 
objasnili, použijeme příklad. Bude nás zajímat příběh dívky, která 
prochází dospíváním v naší kultuře a v kulturách tzv. přírodních.

starostliví rodiče dneška, kteří mají dospívající dceru, ji upozorní 
na blížící se problém menstruace. Problém popíší, pojmenují, defi-
nují jako buněčný a hormonální proces a podají technické instruk-
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ce, jak se chovat a co dělat na tělesné úrovni a jak vhodně dodržo-
vat hygienu. Když nastane kýžený den, nikdo není překvapen, vše 
je jasné a pod kontrolou. Nikdo o tom příliš nehovoří, téma je příliš 
citlivé a intimní. Dívce může připadat, že je třeba jej trochu ukrývat 
nebo se za něj snad i stydět.

ale v životě dívky se něco mění a už nic nebude stejné jako dříve. 
svět se mění pro dívku i pro její rodiče a celou rodinu. Z dívky se 
stala mladá žena a od této chvíle může být matkou.

Tento vnitřní proces vedoucí k zodpovědnosti za své chování je 
potlačen možnostmi hormonální antikoncepce. Dívka dál může 
být dítětem bez zodpovědnosti. stavy, které rozproudí mocná síla 
vnitřní očisty, jsou označeny za Pms16 a ponechány bez pochopení 
a přijetí. Nevšímavost k prožitkům a ke kulturním a spirituálním 
 aspektům menstruace ji mění v nutné zlo, které musíme přetrpět, 
aniž bychom akceptovali velikost a sílu těchto jevů a přijali je s od-
povídajícím respektem a vážností. 

„Když se u dívky na ostrově Mabuiag v Torresově úžině objeví příznaky 
puberty, udělá se v temném koutě domu kruh z křovin. Dívka ozdobená 
pásy… kroužky… věncem… a lasturovými šperky… se krčí uprostřed křoví, 
které je kolem ní nakupeno do takové výše, že jí kouká jen hlava. V tomto 
stavu odloučení musí zůstat tři měsíce… Nesmí sama jíst ani brát do ru-
kou jídlo… krmí ji tety z matčiny strany, jež jsou zvláště určeny, aby se o ni 
staraly… Žádný muž, dokonce ani vlastní otec, nesmí vstoupit do domu… 
Po třech měsících jí její pečovatelky donesou k sladkovodnímu potoku… za-
tímco ženy kmene kolem ní udělají kruh… její nosičky se s ní dopotácejí do 
potoka, potopí ji a všechny ostatní ženy stříkají vodu na ni i na její nosič-

16) Předmenstruační syndrom (Pms) je kombinací tělesných a psychických příznaků, 
které se objevují u žen před nástupem menstruace a ustupují s jejím nástupem. 
obvyklé možné symptomy zahrnují pocity deprese, podrážděnost, plačtivost, 
přecitlivělost, změny a prudké výkyvy nálad (od smutku po hněv). může se také 
přidružovat únava, nadýmání a pocity plynatosti, citlivost prsou, akné, změny 
chuti k jídlu, poruchy spánku (nadměrná spavost nebo naopak insomnie), za-
držování vody, zácpa, bolesti hlavy, kloubů, břicha apod.
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ky. Pečovatelky pak dívku… nakrmí. Potom ji nově ozdobí a celá skupina 
se vrací v řadě zpět do vesnice s dívkou uprostřed mezi oběma starými te-
tami, které ji drží za zápěstí. Pak ji převezmou manželé jejích tet a jeden 
z nich ji odvede do svého domu, kde se všichni najedí… Pak následuje ta-
nec, v němž dívka hraje mimořádnou úlohu; tančí mezi manžely obou tet, 
které se o ni staraly v jejím osamění.“17 

co všechno dívka podstoupila? ozdobení – zdůraznění slavnost-
nosti a důležitosti chvíle. odloučení – kontemplace, nečinnost, po-
zorování, reflexe. Péče – krmení, návrat do raného dětského stavu. 
omezení – překážky, některé věci nesmí anebo také nemusí dělat. 
očista – přijetí uprostřed všech žen. Přijetí – uvítání do vesnice, 
pohoštění a přijetí muži. slavnost – oslava nové mladé ženy, kde je 
„hlavní hvězdou večera“, obdivovaná muži i ženami celého kmene.

musel to být velký zážitek, na který byla dívka určitě patřičně 
hrdá. Byla si jistá sama sebou. stala se z ní žena, která má jiná prá-
va, ale i jiné povinnosti. Prošla sebezkušeností – odloučením, utrpe-
ním, ale i opětovným přijetím a zážitkem absolutní pozornosti a je-
dinečnosti uprostřed kmene. 

Domnívám se, že situace chlapců je v naší kultuře ještě horší než 
situace děvčat. Jejich přechod do stavu muže není ohraničen tak 
jasným a zřetelným projevem, jakým je u děvčat menstruace. Změ-
ny probíhají u chlapců pozvolně, neohraničeně, tak nějak nepozo-
rovaně. Najednou jsou z nich mladí muži, aniž by kdo řešil, co to 
znamená být muž a co mužství obnáší. opět můžeme proti tomu 
postavit rituály „přírodních kultur“ vyžadující po adeptech na do-
spělost a mužství projevy síly a odvahy, vytrvalosti a schopnosti sná-
šet bolest. obvykle jsou také doprovázeny mimořádným zájmem 
a péčí celé komunity. skrze dotknutí se vlastních hranic a konfronta-
ci s vlastním strachem a bolestí se chlapec stává mužem.

17) fraZer, J. Zlatá ratolest. Praha: mladá fronta, 1994, s. 517. IsBN 80-204-0488-0
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možná čteme taková etnografická pozorování s nelibostí, mohou 
se nám jevit příliš krutá a omezující. Pozornost komunity se nám 
může jevit jako nežádoucí kontrola. Individualismus, ve kterém 
jsme vyrůstali ponecháni sami sobě na pospas, vidí v původních 
praktikách ohraničujících dětství a dospělost něco, čeho jsme – na-
štěstí – uchráněni. Pravý význam nám zcela uniká. 

Podstata změny tkví v sebezkušenosti a z ní plynoucím sebepo-
znání. stačí pootočit „strojkem na významy“18, který při pozorová-
ní světa používáme. rázem zjistíme, že zákaz (nesmím) lze vnímat 
jako požehnání (nemusím) a že příkaz (musím) lze vnímat také jako 
požehnání (konečně mohu). Být na něco sám není totéž jako být na 
něco sám a podporován komunitou. Bez zážitku mezní situace má-
lokdo pozná, co všechno dokáže. Pak se často jeví pocit „tak tohle 
už nevydržím, tohle nezvládnu“ jako mylný a sebeklamný. Ve sku-
tečnosti toho zvládneme více, než jsme si kdy dokázali představit. 

Jak je to se sebepoznáním a sebezkušeností v nejžhavější součas-
nosti? Teoretické sebepoznání je možné načerpat v řadě publikací, 
pod jejichž tíhou se prohýbají regály v knihkupectvích. Některé se 
zabývají sny a jejich výkladem, jiné duchovním životem a spiritua-
litou současného člověka, další různými návody na dosažení ideál-
ního chování a jednání ve společnosti. Všechny knihy, ač je jejich 
úroveň velmi různá, mají jednu věc společnou – jsou poměrně bez-
pečné ve smyslu způsobení možné změny. To znamená, že se po je-
jich přečtení zřejmě příliš nezměníme, ale možná něco pochopíme.

Je možné se také přihlásit do jedné ze širokých nabídek kurzů 
osobního rozvoje. můžete se během víkendu setkat se šamanským 
archetypem, chodit po žhavých uhlících nebo zažít extrémní situaci, 
například 66 hodin bloudění sám v neznámé krajině… To všechno 
jsou situace, kdy se nám otevírají nové dimenze, můžeme mít zážit-
ky změněných stavů vědomí. 

18) „strojek na významy“ je metaforické pojmenování rozumových funkcí připisová-
ní významu jevům, které nás obklopují, což nám pomáhá orientovat se ve světě.
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Na jednu stranu je zájem především mladých lidí o sebepoznání, 
poznání vlastních hranic a přiblížení se k sobě pozitivním zname-
ním stávajících tendencí ve společnosti. Na druhou stranu mohou 
tyto akce vyvolávat oprávněné obavy o to, zda extrémní zážitky se-
bezkušenosti dokáže každý integrovat. Pokud jedinec není schopen 
je sám integrovat do svých psychických struktur a pokud mu s tím 
nikdo nepomůže, může prožívat nepříjemné stavy, které mohou 
vést až k propuknutí nemoci. mělo by tedy platit, že se člověk po 
tak silném zážitku, se kterým si úplně neví rady, vydá za psycho-
logem či psychoterapeutem, ideálně specializovaným na změněné 
stavy  vědomí. 

Je tu ještě jeden negativní aspekt, o kterém bychom se měli zmí-
nit. V takových kurzech a workshopech se často používají původ-
ně posvátné techniky vytržené z kontextu. Jejich bagatelizace spo-
lu s necitlivým zacházením s prožitky účastníků přinejmenším ničí 
původní sílu a léčivou schopnost původních rituálů, která se může 
projevit jen ve správném kontextu a settingu.19 Neadekvátní zachá-
zení s prožitky může vést až k retraumatizaci citlivých účastníků. 
Uveďme reálný případ skutečně špatného settingu, který se odehrál 
na mezinárodním studentském workshopu. 

Během společné večeře, při které se pilo pivo, začal jeden z asis-
tentů akce stavět velkou dřevěnou hranici. Po večeři účastníky svo-
lal a vyložil jim, že je naučí chodit po žhavém uhlí. Zájemci zůstali, 
odpadlíci opustili místnost. Pak následovala zhruba padesátiminu-
tová příprava obsahující technické informace a spontánní tanec na 
hudbu stylu worldmusic. Poté byly uhlíky rozhrnuty, účastníci po 
nich přešli, někteří dvakrát, a akce skončila. Krátce jsem hovořila 
s jednou z účastnic, která si celý zážitek nějak nemohla poskládat 
dohromady. Částečně byla nadšená, částečně v šoku z toho, že to 
dokázala, a částečně si s tím nevěděla rady. Neměla spolu s ostatní-

19) setting – anglicky nastavení, umístění, stanovení. můžeme říci, že se jedná o cel-
kové nastavení zázemí pro zážitek. od technického a fyzického po psychické 
a mentální.
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mi možnost svůj zážitek sdílet a skrze reflexi ho ukotvit ve svém po-
jetí světa. Takto pro ni zůstal jen položkou zaškrtnutou v diáři.

Jaká může být motivace toho, kdo takovou akci vede? a jaká může 
být motivace účastníka? caplanová (caplan, 2002) hovoří o inkli-
naci ke zneužívání moci v duchovním světě, jež se v buddhistickém 
kontextu nazývá úpadek. Úpadek podle ní hrozí téměř každému, ale 
ti, co mu propadnou nejvíce, vědí nejméně o mocných intrapsychic-
kých silách, které je řídí.

„Když začnete pracovat se studenty, vstoupíte do pole obrovské energie 
– a to nejen pozitivní.“20 Špatného učitele (nedostatečně připravené-
ho) lze přirovnat k nedobře vypálené hliněné nádobě, do které když 
se nalije příliš mnoho vody (požadavků, projekcí, zbožňování, po-
zornosti, energie…), rozpadne se. Nezralý učitel za sebou zanechá 
stopu v podobě nezralých žáků. arnaud Desjardins hovořil o ‚ilegál-
ním učení moudrosti‘ a srovnával ji se šarlatánstvím „…existují i lidé, 
kteří sice mohou mít povrchní zkušenost s moudrostí, přesto však nejsou 
oprávněni k tomu, nazývat se guru či učitel.“21 V sanskrtu existuje slovo 
adhikara označující toho, kdo je k něčemu oprávněn. Podle indické 
tradice člověk může učit, až když je prohlášen guruem (svým učite-
lem) za kvalifikovaného. motivy nezralých učitelů mohou být různé, 
často sami nemohou již více unést proces sebezkoumání, a protože 
se již zkoumat nechtějí, uplatňují svůj vliv na ostatní. 

otázka po motivaci účastníka zážitkové akce splývá s naším pů-
vodním dotazováním se na potřebu sebezkušenosti. může se zdát, 
že nám v životě něco chybí, nějaký hmatatelný kontakt s „přírodou“ 
uvnitř nás, možná stále doháníme iniciační přechodové rituály. Jiná 
odpověď může přicházet ze strany humanistické psychologie, která 
učí o základní potřebě růstu a sebeuskutečňování, která je vlastní 
všem lidem. Potom se může touha po zkoumání a reflektování svých 

20) caPLaN, marIaNa. Slepé uličky osvícení. Bratislava: eugenika, 2002, s. 140. IsBN 
80-88913-92-6

21) Tamtéž, s. 143.
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hranic, aby mohly být zdravě přesahovány, jevit jako bezpečný způ-
sob, jak procházet životem.

Buddhisté vědí, že tisíce let předtím, než vznikl pojem „psycholo-
gie“, se duchovní učitelé zabývali očistou těch svých aspektů, které 
byly později nazvány „psychologické“. Buddhistická psychologie se 
nazývá abhidharma.22 abhidharma je nedílnou součástí vývoje kaž-
dého žáka i učitele a je považována za základ učení. očista posta-
ví žáka tváří v tvář jeho stínům – temným a nevědomým aspektům 
– a popřeným kvalitám, aby se tak popral s nástrahami ega na du-
chovní cestě a vyhnul se domněnkám předčasného osvícení. 

Proces očisty však nikdy nekončí a zejména práce s lidmi stále 
znovu vyvolává každou část neočištěného ega.

3.4.2 Výcviky v sebereflexi
„Ten, kdo pohlédne do zrcadla vodní hladiny, uvidí především svůj vlastní 
obraz. Kdo jde sám k sobě, riskuje setkání se sebou samým. Zrcadlo neli-
chotí, ukazuje věrně to, co do něho pohlíží, totiž onu tvář, kterou světu 
nikdy neukazujeme, protože ji zakrýváme personou, maskou herce… To je 
první zkouška odvahy na vnitřní cestě, zkouška, která stačí k tomu, aby 
mnohé odradila, jelikož setkání se sebou samým patří k nejnepříjemnějším 
věcem, jimž člověk uniká, dokud může všechno negativní projikovat na 
okolí.“23

sociobiologie a evoluční psychologie tvrdí, že kulturní evoluce je 
podstatně rychlejší než evoluce biologická. Lidský mozek byl formo-
ván k životu v malé, soudržně organizované a spolupracující skupině, 
v níž se znal každý s každým. Nebyl formován na existenci ve velké 
skupině s vysokou mírou anonymity a s citovou neutralitou až chla-
dem ve většině mezilidských vztahů, kterou dnes všichni  prožíváme. 

22) caPLaN, marIaNa. Slepé uličky osvícení. Bratislava: eugenika, 2002, s. 173. IsBN 
80-88913-92-6

23) JUNG, c. G. Archetypy a nevědomí. Výbor z díla, svazek II. Brno: Nakladatelství To-
máše Janečka, 1998. s. 118. IsBN 80-85880-16-4
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skupina je základní lidský útvar. současná společnost zná varia-
bilní množství skupin, ve kterých dochází k různé kvalitě mezilid-
ských setkávání a interakcí, rodinou počínaje přes školu, zaměstná-
ní, trávení volného času až po zájmové či podpůrné skupiny. mezi 
kritéria malých sociálních skupin patří např. stabilita, strukturova-
nost, integrita, soudržnost, atraktivita, stálost, uzavřenost, inter-
aktivita jednotlivých členů, intimita, homogenita, specifický hod-
notový systém, systém kontroly hodnotového systému, zaměřenost 
a skupinové cíle, uspokojení jednotlivých členů. 

Podle výzkumů z roku 199124 je 40 % všech američanů starších 
18 let zapojeno do nějaké malé skupiny, která se pravidelně schází. 
Jsou to přibližně 3 miliony skupin, z nichž je polovina podporova-
ná církvemi, 750 000 tvoří zvláštní zájmové skupiny (koníčky atd.…) 
a 500 000 jsou svépomocné skupiny poskytující podporu lidem 
s psychickými problémy. 

V dotaznících hodnotili členové všech skupin jako velice důležité 
následující položky: 

•	 Členové vám dávají povzbuzení (86 % dotázaných)
•	 slyšet jiné členy, kteří se dělí o své názory (85 % dotázaných)
•	 Vidět lásku a péči ve skupině (80 % dotázaných).

Bez ohledu na název a zaměření skupin považují jejich členové za 
nejdůležitější vzájemné interpersonální interakce, mj. překračování 
společenských forem chování a odložení tradičních společenských 
masek, oceňují interpersonální upřímnost a otevřenost, zkoumání, 
konfrontaci, zesílené emoční vyjadřování a sebeodhalení. 

Dnešní malé skupiny v Usa navazují na bouřlivý vývoj, který zapo-
čal v padesátých letech 20. století. Před rokem 1947 Kurt Lewin, psy-
cholog působící v massachusettském technologickém institutu, roz-
víjel myšlenku o nutnosti tréninku kontaktu s lidmi jako o nedílné, 

24) YaLom, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. hradec Králové: Konfrontace, 
1999, s. 574. IsBN 80-86088-05-7
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avšak zanedbávané součásti vzdělávání v moderní společnosti. Brzy se 
zformovala organizace National Training Laboratories (NTL), původ-
ně zaměřená na školení vedoucích pracovníků v průmyslu, kteří se 
zde pokoušeli získat zručnosti v interpersonálních kontaktech. Jejich 
cílem bylo pochopit své fungování v kolektivu a naučit se předcházet 
situacím, ve kterých naráželi. Překvapujícím poznatkem však bylo 
zjištění, že reflexe vlastního chování v atmosféře důvěry a opravdové-
ho zájmu mezi účastníky přináší jedincům hluboký osobní zážitek. 

Zpočátku byly skupiny chápány jako vzdělávání v mezilidských 
vztazích, teprve od počátku 60. let, kdy bylo hnutí již velmi rozšíře-
né, jako forma skupinové psychoterapie. skupiny byly složeny z tzv. 
normálních lidí, kteří v životě často dosahovali značného úspěchu, 
a přesto „jejich vnitřní prožívání bylo plné napětí, nejistoty a rozporů 
v hodnotách“.25 humanistická a celostně orientovaná psychologie 
spolu s existenciální filosofií značně ovlivnily zaměření a cíle sku-
pin, které nyní usilovaly o celkové pozvednutí jedince, stíraly jasnou 
hranici mezi normalitou a nemocí, prohlašovaly každého člověka za 
pacienta a působení odlidštěné, technické civilizace za nemoc. 

carl rogers, který stál na začátku tzv. encounterových skupin – 
skupin setkání, vysvětloval velký zájem o tyto skupiny dvěma možnými 
příčinami. Jako první příčinu viděl rostoucí dehumanizaci společnos-
ti, ve které se s člověkem jako takovým nepočítá, zajímavé jsou pouze 
jeho platební karty. Druhou příčinu viděl v přesycenosti informacemi, 
která způsobuje neschopnost vnímat své psychologické potřeby. 

Zájemce do skupin přiváděl hlad po otevřených a skutečných 
vztazích, ve kterých mohli svobodně vyjadřovat své emoce bez vnitř-
ní cenzury a které umožnily podělit se o zážitky hlubokých zklamání 
i radosti. Zároveň měli zájemci možnost vyzkoušet si nový způsob 
chování. Tyto vztahy dávaly člověku pocítit blízkost a plnou akcepta-
ci vlastní osoby, a tím připravovaly půdu pro osobní růst.

25) YaLom, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. hradec Králové: Konfrontace, 
1999, s. 585. IsBN 80-86088-05-7

Pomahajici_profese.indd   50 27.1.2011   15:51:15



/ 51 /

osoBnost Pomáhajícího

Yalom (1999) hovoří o sebepoznání v konceptu terapeutické sku-
piny jako o procesu, ve kterém se ruší vytěsnění a rozvíjí se poro-
zumění vztahu mezi minulým a současným. sebepoznání umožňu-
je změnu v terapeutickém smyslu, a to tím, že objevuje, uchopuje 
a integruje odštěpené a vytěsněné oblasti osobnosti. Jejich přijetím 
můžeme zažít pocit celistvosti a vnitřního klidu. 

Jakousi mapu pro zkoumání sebe představuje tzv. okénko 
 Johari,26 které bylo vytvořeno v 60. letech jako kognitivní vodítko 
pro potřeby terapeutických skupin. 

Toto okénko obsahuje čtyři pole:

Veřejná oblast sebe
Známé sobě
Známé druhým

Slepá oblast sebe
Neznámé sobě
Známé druhým

Tajná oblast sebe
Známé sobě
Neznámé druhým

Nevědomá oblast sebe
Neznámé sobě
Neznámé druhým

Jednotlivá okénka nejsou stejně velká, nebo také můžeme říci, že 
nemají stejnou váhu. Někdo má Tajnou oblast větší než ostatní, jiný 
zase oblast Veřejnou. V pojetí sebepoznání v rámci skupinové dy-
namiky je žádoucí zvětšit velikost veřejné oblasti tím, že se zmen-
ší slepá oblast díky zpětné vazbě mezi členy skupiny a tajná oblast 
prostřednictvím sebeodhalení ve skupině. 

Podle Yaloma (1999) jsou dnes klasické encounterové skupi-
ny překonané a mrtvé, ale jejich dědictví, techniky a postupy jsou 
široce využívány ve skupinách současných, velmi živých (např. 
hnutí svépomocných skupin, které sdružují lidi s obdobnými pro-
blémy za účelem poskytnutí psychické podpory a vyrovnání se 
s  handicapem). 

26) YaLom, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. hradec Králové: Konfrontace, 
1999, s. 583–4. IsBN 80-86088-05-7
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V naší republice mají sebezkušenostní skupiny dlouhou tradici. 
V roce 1967 byl vytvořen systém sUr, který funguje dodnes. Jeho 
zakladatelé, psychoterapeuti Jaroslav skála, eduard Urban a Jaro-
mír rubeš, zformovali typ zážitkového, sebezkušenostního komu-
nitního výcviku, který je založen na setkávání zpravidla tří (devíti- až 
dvanáctičlenných) skupin po dobu pěti let. Lektorský tým tvoří dvo-
jice terapeutů – muže a ženy – v každé skupině. Nad celou komu-
nitou pak bdí také dvojice terapeutů. Výcvik probíhá jak odděleně 
ve skupinách, tak společně v celé komunitě a účastníci procházejí 
jakousi kvaziterapií. Program je jasně strukturován od ranních ho-
din a v původním pojetí, zvláště pod vedením J. skály, se vyznačoval 
poměrně přísným režimem a striktními pravidly. 

Dnes si zájemce o psychoterapeutický výcvik může vybrat z růz-
ných teoretických směrů: některé jsou psychoanalytické, gestalt, za-
měřené na rodinnou terapii, arteterapii, Pesso-Boyden terapii, sati-
terapii, daseinsanalýzu, logoterapii, biosyntézu atd. 

co může získat pomáhající pracovník, který projde sebezkuše-
nostní skupinou? V prvé řadě se mu může podařit získat náhled na 
své chování díky řadě informací, které souvisejí s jeho osobností. 
Jedná se např. o pochopení souvislosti vlastních emočních reakcí 
s nevyřešenými problémy a hluboce zasutými konflikty. Zároveň je 
mu jedinečným způsobem umožněno setkat se s příběhy druhých. 
Toto setkání vede ke vnímání a chápání jejich problémů, k pochope-
ní jejich specifických odlišností. Účastník výcviku je většinou scho-
pen přijmout mnohé své vlastnosti, které dříve považoval za nepřija-
telné, a totéž činí v interpersonální rovině. Velmi pravděpodobně se 
tak „nastartuje“ ke změně v některé složce svého života.

Další formou skupinové práce s problémy v pomáhajících profe-
sích jsou intervizní skupiny (viz poznámka 15). Intervizní skupiny 
jsou skupiny bez oficiálního vedoucího a jejich náplní je vzájemná 
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pomoc a podpora v nahlížení problémů spojených s vykonáváním 
profese. Pro řešení problémů z praxe je možné se inspirovat struk-
turou bálintovských skupin (Kratochvíl, 2002).

Kopřiva (2000) poznamenává, že žádný výcvik nemůže nahradit 
vlastní sebereflektující práci pracovníka, pouze pro ni vytváří příz-
nivější podmínky. schopnost sebereflexe a její léčivý účinek si může 
člověk osvojit i bez účasti na výcviku. 

V zásadě tedy můžeme všechny předcházející řádky shrnout do 
jednoduchého poznání: vypěstování reflektivního postoje k sobě, 
našim činům i ke všemu, co nás v životě potkává, je jednou ze zá-
kladních dovedností pomáhajícího pracovníka.
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4.
VZTAH MEZI POMÁHAJÍCÍM A KLIENTEM

„V běžném životě považujeme díky slušné výchově za správné přiskočit 
druhému člověku na pomoc, jakmile to potřebuje, a to bez říkání, bez pta-
ní a pro samozřejmé dobro věci. Na takovém chování není nic mimořádné-
ho a netřeba z toho dělat vědu. Naopak, vědu z pomáhání je nutné dělat 
všude tam, kde je prohlásíme za své poslání a svou pozici v něm jako profe-
sionální.“27

V této kapitole se podíváme na fenomén, který zásadně ovlivňu-
je kvalitu profesního pomáhání. Každá interakce mezi lidmi je ovliv-
ňována vztahem. Vztah je proměnná, která je fluentní a můžeme ji 
také záměrně kultivovat. Vztah může být „špatný“, může se však také 
„zlepšovat“ anebo naopak: dobrý vztah se může docela „zkazit“.

faktem pro naši práci zůstává, že kvalita vztahu mezi pomá-
hajícím a klientem značně ovlivňuje kvalitu samotného procesu 
 pomáhání.

4.1 Projekce

slavík (2004) definuje projekci široce jako „přiřazení – popř. splynutí 
– abstraktního objektu (resp. ideace nebo pojmu) a smyslového vjemu, kte-
ré ústí do rozpoznání a v konečném důsledku umožňuje pojmenovat nebo 
jinak za pomoci výrazu vyjádřit vnímaný objekt“.28 

27) ÚLehLa, I. Umění pomáhat. Praha: socIoLoGIcKÉ NaKLaDaTeLsTVí 
(sLoN), 2009. 2. vydání. s. 9. IsBN 978-80-86429-36-6

28) sLaVíK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl. Praha: Pf UK, 2004, s. 47. IsBN 
80-7290-130-3
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Neustále automaticky přiřazujeme pozorované a smysly vnímané 
jevy k objektům ve vnitřní, zanořené položce paměti. Tímto pro-
cesem rozpoznáváme podobnosti a „známé“ v různých objektech 
i situacích a díky nim se dokážeme zorientovat. Dochází přitom 
k promítání vnitřních informací ven a je důležité upozornit na vý-
znamnou roli, jakou při tomto procesu hrají vnitřní postoje, před-
poklady a duševní obsahy. 

možná se vám někdy stalo, že vaše rozpoznání bylo mylné – např. 
postava, na kterou jste mávali, nebyla vaše babička. můžeme si na 
tomto příkladě doložit, že každou skutečnost kolem nás posuzu-
jeme projektivně, tedy ze stanoviska své osobní historie. Na jedné 
straně nám to umožňuje lepší orientaci ve světě stále nových podně-
tů a na druhé straně nám to leckdy zatemňuje či deformuje pohled 
na přítomnost.

Proces projekce je ve vývojovém procesu jedince nesmírně důleži-
tý, neboť napomáhá k budování ega a k postupnému rozvíjení vědo-
mí, k vymezení „já“ a „ne-já“ a k přijímání odpovědnosti za to, co je 
definováno jako „já“.

V kapitole 3.2 jsme se zabývali tématem persony a stínu. Persona 
je naše vědomá prezentace ve světě – tedy to, jak se známe, jak se 
sami se sebou identifikujeme, kdežto stín ukrývá vše potlačené a ne-
žádoucí v nás samotných, tedy kvality, které jsou pro nás nepřijatel-
né. sigmund freud jako první analyzoval systém zacházení s nepři-
jatelnými kvalitami v psychické struktuře jednotlivce a také vynalezl 
metodu, jak tyto informace odkrývat a vynášet je do vědomí. 

Dva hlavní způsoby, jak s nežádoucími kvalitami psychika zachá-
zí, jsou potlačení a projekce. Potlačení představuje způsob, kdy 
se k nepřijatelným kvalitám člověk staví, jako by neexistovaly nebo 
jako by se jich už ve svém životě dávno zbavil. Prostě tyto kvality 
nevnímá a odmítá vidět. odkazuje – potlačuje je tím do oblasti 
 nevědomí. 
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Druhým zmiňovaným způsobem je projekce, která je obzvláště 
zajímavým jevem pro ty, kteří neustále pracují s druhými lidmi. Při 
projekci promítá naše psychika nežádoucí kvality do vnějšího světa. 
Projekce tedy představuje promítnutí, zvnějšnění toho, co je uvnitř, 
navenek. To se pak projevuje tím, že naše nežádoucí kvality vidíme 
u souseda, u druhých lidí, u skupin lidí, u jiných národů…

Jung rozvinul tuto teorii dále a tvrdil, že projekce hraje velmi 
podstatnou roli v psychické činnosti. „Podle Junga je každá nepřijatel-
ná kvalita projektována směrem ven. Svět, s kterým se člověk střetává, je 
vybudován z těchto aspektů sebe sama, které odvrhl.“29 

To vede k myšlence, že sociální vztahy, které prožíváme, jsou více 
naší vlastní představou než skutečnou realitou. Jedinci, kteří v těch-
to vztazích figurují, jsou obdařeni mnoha kvalitami, jež jsou spíše 
naší vlastní projekcí než jejich skutečnými vlastnostmi. recipročně 
můžeme počítat také s tím, že jsme sami vnímáni v rámci projekcí 
druhých, a nikoliv tak, jak se prožíváme. Naše poznání tedy není vy-
tvářeno jen smysly vnímanou realitou, ale je výrazně ovlivňováno po-
stoji a předpoklady, s jakými se k této realitě aktuálně  vztahujeme.

V naší cestě za mapováním projekcí bychom se měli zastavit také 
u jiného kulturního zdroje, který dokreslí náš obrázek k větší úpl-
nosti. Vysvětleme si ještě postoje jógové psychologie k projekcím. 
Ta pracuje se systémem karmy. Princip karmy bývá často nesprávně 
chápán jako pasivní záležitost. Člověk je obětí „špatné karmy“, pro-
tože v dávné minulosti udělal něco špatného a teď je za to nějakými 
vnějšími silami trestán. 

Ve skutečnosti činí tento model jedince plně zodpovědným za 
jeho vlastní prožívání. „Z teorie karmy vyplývá, že žádná situace, se kte-
rou se setkáváme, není vytvořena nikým nebo ničím vnějším, ale je výsled-
kem naší podvědomé mysli… Každá zkušenost, se kterou se setkáváme, je 
pouze projevem pomoci, která směřuje k dosažení rovnovážnějšího a kom-

29) aDŽaJa, sVámí. Psychoterapie východu a západu. Sjednocující paradigma. Praha: 
chvojkovo nakladatelství, 1997, s. 66. IsBN 80-86283-18-1
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plexnějšího stavu.“30 Naše pobývání ve světě je, z hlediska jógové filo-
sofie, příležitostí k přijetí negativních aspektů své osobnosti, které se 
nám nabízejí prostřednictvím setkání s tím, co nás odpuzuje. Toto 
přijetí je příležitostí k překročení vlastních omezených identifikací 
jen s jednou stránkou své osobnosti a možností stát se  celistvějším. 

Projekce tedy můžeme vidět z obou aspektů: pozitivně jako ná-
stroj rozpoznávání „známého“ ve světě i jako důležitý krok ve vývoji 
já rozpoznáním „já“ a „ne-já“. Také jako příležitost vědomě praco-
vat na své úplnosti. Negativní aspekt projekcí je v nebezpečí nere-
flektovaného jednostranného promítání nežádoucích kvalit mimo 
své já, které může na kolektivní úrovni ve svých důsledcích vést až 
ke genocidám a válkám.

4.1.1 Přenos
Termín přenos a protipřenos se nachází v blízkosti termínu projek-
ce a patří k původní psychoanalytické výrazové databázi založené 
freudem. Termín vznikl z pozorování terapeutických sezení, při 
kterých měl/a pacient/ka tendenci přenášet vztahové zkušenosti ze 
své historie na lékaře. Jednalo se především o zásadní životní vzta-
hy k otci a k sourozencům. V té době ještě nepůsobily lékařky-psy-
chiatričky, takže přenosová situace mateřského typu byla opravdu 
vzácná. Protipřenos potom znamenal situaci, kdy také lékař připus-
til emoční vztah ke klientovi. Takový přenos i protipřenos mohl být 
pozitivní i negativní, a tedy prožívaný pozitivně i negativně, mohl 
sloužit k vyléčení i k nutnosti terapeutický vztah ukončit. 

Jung (1998) tvrdí, že přenos je ve vztahu psychiatr (psycho- 
log)–klient velmi podstatný a nelze se mu vyhnout v jakékoliv delší 
terapii. Není to nějaký jev, který bychom snadno ovládali. „…nauka 

30) aDŽaJa, sVámí. Psychoterapie východu a západu. Sjednocující paradigma. Praha: 
chvojkovo nakladatelství, 1997, s. 72. IsBN 80-86283-18-1
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o terapii by se též neměla tvářit, jako by takzvané „zrušení přenosu“ bylo 
jasnou, jednoduchou a samozřejmou záležitostí… V diskusi se zdá, jako by 
se jednalo o fenomény, k nimž lze přistupovat s rozumem, respektive s inte-
lektem a vůlí…“31

Vazba mezi lékařem a pacientem má takovou intenzitu, že ovliv-
ňuje oba, lékař „přejímá“ část pacientova utrpení a pacient zase část 
lékařova zdraví. To je součástí archetypu „lékař–nemocný“, o kte-
rém budeme hovořit v 5. kapitole, kde se budeme dotýkat negativ-
ních aspektů tohoto vztahu. 

avšak přenosová situace není v terapii výlučná. Guggenbühl- 
 -craig (2007) popisuje vztah, setkání (encounter), při kterém vidí-
me člověka takového, jaký skutečně je. sdílíme s ním radost i smu-
tek, vyměňujeme si emoce, pocity, myšlenky a jsme v tomto vztahu 
maximálně vědomí. Přenos a vztah se vyskytují současně a těžko se 
oddělují. V ideálním případě se z přenosu stane vztah, který je ze 
své podstaty tvořivý a dynamický. ona dynamika se týká „možnos-
tí“ druhého, toho, jak na něj myslíme, jaký typ myšlenek kolem něj 
spřádáme. 

„fantazírování“ o druhém je důležitou součást jakéhokoliv vzta-
hu. Tzv. kroužení myšlenkami kolem druhého člověka, kolem jeho 
možností a šancí, je vlastně vytvářením „obrazů“ těchto možností, 
kterým můžeme ovlivňovat druhého a tyto latentní životní možnos-
ti probouzet. To je zásadní rozdíl mezi „autistickými“ projekcemi 
a „tvořivými“ fantaziemi. Přenosové obrazy se zabývají partnerem, 
tedy skutečným partnerem, velmi málo. Proti tomu tvořivé fantazie 
jsou k protějšku přímo vztažené. 

Tvořivé fantazie jsou v mezilidských vztazích velmi důležité, ne-
boť podněcují a stimulují a spoluutvářejí možnosti druhého. rodi-
če často fantazírují o možnostech svých dětí, mladí partneři o sobě 

31) JUNG, c. G. Osobnost a přenos. Výbor z díla, svazek III. Brno: Nakladatelství Tomá-
še Janečka, 1998, s. 159. IsBN 80-85880-18-0
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navzájem. V běžném hovoru se tyto fantazie často objevují. Říká-
me: „Dovedu si ji představit jako bohatou anglickou lady“ nebo „Zvládl 
to bravurně, klidně by mohl být hercem!“. Kromě pozitivních fantazií 
však existují také negativní fantazie. můžeme jim též říkat negativní 
předpovědi. Zčásti jsou ovlivněny předsudky, zčásti životními zku-
šenostmi. rodiče tvrdí o svých dětech: „Kreslí příšerně! Bude na vý-
tvarku nemehlo“, „Ona je tak jemná, neumí se prosadit. Ta to bude mít 
v životě těžké!“, „Vůbec nemá pohybový talent. Taneční pro nás budou ka-
tastrofa!“, „Náš kluk je nadaný, bude z něj špičkový sportovec“, „No jo, 
holka, budeš mít křivé nohy po babičce!“ 

možná jste si všimli, že mezi vyloženě negativními předpověďmi 
je vsunuta také jedna tzv. pozitivní. I tato předpověď určuje, jaké 
dítě má podle představ svých rodičů být. Dítě, které nedostalo do-
statečný prostor, aby zkoumalo a uvědomilo si, co vlastně chce v ži-
votě dělat, bude jakékoliv vybočení z předem určené dráhy vnímat 
jako své osobní selhání spojené s pocity viny. 

Terapeut, rodič nebo kdokoliv jiný může být fascinován negativ-
ními vývojovými možnostmi jedince a „fantazírováním“ o nich vklá-
dat do jejich stimulování svou psychickou energii. Je to tedy určitý 
druh aktivní imaginace, který může působit jako kletba. Z psychote-
rapie je známý dostatek příkladů, kdy za ochromující neschopností 
vězí podobná negativní afirmace některých blízkých osob. 

speciální kategorií, která ukotvuje naše poznatky do jedné z po-
máhajících profesí, jsou negativní předpovědi ve školství. slavík32 ho-
voří o kauzální atribuci, čili připisování příčin úspěchů a neúspěchů 
žáků. Základní atribuční chyba spočívá v tom, že vlastní úspěchy při-
pisujeme sami sobě a svým schopnostem, kdežto neúspěchy vnějším 
okolnostem. Učitel má tendenci premiantův ne úspěch přičíst vněj-
ším okolnostem a být k němu shovívavější, kdežto „pětkařův“ ne-
úspěch je vždy příčinou jeho vlastní neschopnosti. s úspěchem je to 

32) sLaVíK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. IsBN 80-7178-262-9 
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potom naopak. Úspěch premianta je podnícen jeho vlastními schop-
nostmi, kdežto úspěch špatného žáka je dílem náhody či opisování. 

Negativní předpovědi se mohou objevovat všude tam, kde je 
vztah. sociální pracovník může být vnitřně přesvědčen, že ten chla-
pec roste pro kriminál, terapeut si může být jistý, že to manželství 
nemá budoucnost. málokdo si však uvědomuje, že vyřčené i myšle-
né skutečnosti „zůstanou viset“ ve vzduchu a předpřipravují reali-
tu. současná fyzika, musím dodat, že nikoliv většinová, má pro to 
rámec v Teorii morfogenetických polí, ve kterých funguje přenos 
informace mezi subjekty na jakoukoliv vzdálenost. Naši předkové 
vyhlašovali na některé informace, slova či jména tabu, a to z důvodů 
zřejmě velmi podobných.

4.1.2 Co je skutečnost?
Tématu jisté relativity našeho vnímání jsme se již dotkli, když jsme 
rozebírali, co to jsou projekce a co způsobují v našem nahlížení 
světa. Zjistili jsme, že svět vidíme a interpretujeme do značné míry 
očima své osobní historie, jsme ovlivňováni minulými zážitky a zku-
šenostmi, ale také projekcemi. Projekce způsobují, že jsme některý-
mi tématy fascinováni, odpuzováni nebo obojí dohromady. Takové 
stavy nás pak mohou „vykolejit“ z objektivního posuzování situace.

můžeme konstatovat, že svět vnímáme redukovaně a popisová-
ním jej ještě více redukujeme. Jinou významnou redukcí spojenou 
s prací s lidmi je interpretování, tedy výklad, popis, vysvětlení. Kaž-
dé vnímání světa je vlastně jeho interpretací, a ta je zase redukcí. 
obtížnost tohoto faktu je vyhrocena, připustíme-li si, že svět je v ne-
ustálém procesu a vše se mění. To, co vnímáme, je již výsledkem ur-
čité selekce, která je nezbytná pro naše zdravé fungování.

Zajímavá je souvislost interpretace a moci. Každá interpretace je 
jakýmsi druhem násilí na daném jevu spojeným s vytěsňováním ne-
příjemných či nehodících se skutečností. míra vědomého vytěsňo-
vání je v různých případech velmi různá, můžeme vypustit určitou 
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pasáž našeho příběhu, protože je příliš intimní nebo proto, že víme, 
že bychom za ni nebyli pochváleni. můžeme také nevědomě inter-
pretovat situaci z pozice obhajoby její oběti, aniž bychom brali zře-
tel na ostatní aspekty; prostě proto, že vždy inklinujeme k obhajobě 
oběti (zachraňování). 

V běžném životě také nevědomě realizujeme tzv. filtrování,33 které 
nám pomáhá ze spleti informací, které k nám proudí našimi smys-
lovými orgány, podržet jen určitou malou část. avšak kromě filtrace 
smyslů působí ještě filtrace smyslu – to, co nedává smysl nebo se 
nehodí, je psychikou odfiltrováno. filtrování reality používáme vel-
mi standardně, dokonce poměrně rigidně. avšak i filtry lze měnit 
spolu se změnou vědomí, např. psychoterapií, změněnými stavy vě-
domí, smyslovou deprivací či užitím psychotropních látek. 

Jinou formou změny interpretace je dolaďování skutečnosti takový-
mi jevy, které se „hodí“ k vytvářenému obrazu a které si přejeme vi-
dět. Každému, kdo někdy houbařil, jsou známé tzv. pareidolie – faleš-
né obrazy hub, které vidíme v každém jen vzdáleně podobném tvaru.

V systémové teorii se operuje s pojmem cirkulární kauzalita a li-
neární kauzalita, Kopřiva (1997) používá termín cirkulární myšlení.34 
obojí je nesmírně důležité v oblasti mezilidských vztahů a můžeme 
si je vysvětlit na banálním příkladu výtvarně-pedagogické  situace.

anička pláče a má politý výkres, Pepík drží v ruce prázdný kelí-
mek. Lineárně kauzální vnímání situace jednoznačně vypovídá 
o tom, kdo je viníkem – Pepík. 

cirkulárně kauzální chápání reality počítá s primární aktivitou35 
každého systému, který není jen pasivním objektem vlivů. Počítá 

33) KomáreK, s. Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha: Vesmír, 2000, 
s. 44. IsBN 80-85977-33-8

34) KoPŘIVa, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000, s. 121. IsBN 
80-7178-429-X

35) ŘeZNíČeK, V. – smITKa, V. Tvořivost a terapeutický proces z hlediska systé-
mových věd. In: Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. Praha: Pf UK, 
2000, s. 59. IsBN 80-7290-004-8
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tedy s tím, že polití aniččina výkresu Pepíkem je vyjádřením vzta-
hové situace, která má kořeny v minulosti a reaguje na ni (možná 
se anička o přestávce pošklebovala Pepíkovi, jaké nosí kalhoty). 
s těmito vztahovými problémy a jejich kultivací pracuje účinně 
artefiletika. reflektivní dialog je prostorem pro možné otevření 
emočních problémů spjatých s konkrétní výtvarnou expresí a jejich 
transformaci v hermeneutický problém, v objekt učení (viz 2. část 
knihy). To předpokládá pedagogovu znalost (byť intuitivní) proble-
matiky cirkulární kauzality a primární aktivity.

4.2 Emoce

Problematika emocí je velmi rozsáhlá a není cílem této práce zabý-
vat se jí v celé šíři. Úplně vyhnout se jí však také nemůžeme. Vždyť 
vztah je vždy doprovázen emocemi – ve vztahu emoce vznikají, ku-
mulují se a projevují a práce s vlastními emocemi by měla být sou-
částí duševní hygieny každého pomáhajícího pracovníka. 

co to vlastně jsou emoce a jak se tento pojem vztahuje k českému 
slovu cit? 

slovo emoce pochází z latinského e-motio, pohnutí. emoce jsou 
velmi komplexní jevy, které jsou charakteristické svou citlivostí na 
změny ve vnějším a vnitřním prostředí a svou proměnlivostí. Jsou 
chápány jako komplexnější, širší pojem než cit. city jsou vnímány 
jako hlavní složka emocí. emoce jsou v západní kultuře stavěny do 
protikladu k racionalitě, vnímáme rozštěpení mezi objektivním ro-
zumem a subjektivními emocemi.36

Naše kultura pojímá člověka jako rozděleného na jeho sociální- 
-společenskou část, ve které více či méně plní poměrně jasná očeká-
vání společnosti a projevuje se kultivovanou emocionalitou. Pak je 

36) sTUchLíKoVá, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002. IsBN 80-7178-
553-9
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tu také jeho biologická část, jeho pudy a potřeby a archaická emo-
cionalita. Toto rozštěpení přináší mnohé komplikace do běžného ži-
vota, ale také bohatě zásobuje inspirací reklamní agentury a filmové 
producenty. 

emoce jsou pro člověka lákavé a svůdné, ale také odrazují-
cí a nepříjemné. Zajímavý efekt vytvářejí emoce zprostředkované 
vyprávěním či mediálním zpracováním. Vyprávěči příběhů vždy 
dokázali své posluchače zaujmout díky pečlivě budovaným a dáv-
kovaným emocím. V podstatě celý televizní program je sestaven 
jako nepřetržitá smršť emocí, dokonce populární televizní seriál 
nese podtitul: „Vaše pravidelná dávka emocí.“ emoce jsou tím, co 
udržuje diváka v křesle, co mu umožňuje nezabývat se průhled-
ností či absurdností zápletky, emoce jsou tím, co jej plně vtáhne 
do příběhu. Z rozhovorů s lidmi, kteří nevlastní televizi, vím, jak 
fyzicky nepříjemně, ale zároveň neodolatelně na ně emoce z prou-
du televizního vysílání působí, když si je občas dopřejí. Zdá se, že 
zprostředkované emoce mají silnou přitažlivost pro diváka a poslu-
chače na rozdíl od emocí sdílených ve fyzické realitě či primárně 
osobně prožívaných.

Nejdůležitější charakteristikou emocí je jejich komplexnost. Ta 
zahrnuje prožívání, chování, tělesné i výrazové změny. shrnující 
charakteristika emocí říká, že jsou:37

Jedinečné, 
na základě dotýkání se jáství a
ponejvíce nonverbálními kanály zprostředkované,
uvnitř mezilidských vztahů získané 
duševní stavy, které jsou ponejvíce prožívány se zvýšeným stup-

něm vzrušení,
v němž se osoba pociťuje spíše pasivně,
které propůjčují vědomí kontinuitu a identitu, 
které nemají žádnou primární funkci vyjma sebe sama.

37) NaKoNeČNÝ, m. Lidské emoce. Praha: academia, 2000, s. 28. IsBN 80-200-0763-6
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Zjednodušeně můžeme vznik emocí rozdělit na dva typy.38 Prvním 
je emoce vyvolaná konkrétní situací, například tím, že nám někdo 
vynadá nebo nás ohrozí auto na přechodu. Naše tělo v těchto přípa-
dech spontánně reaguje na podněty, které přicházejí, a my můžeme 
vnímat rychlý sled tělesných pocitů. Těsně po tom může následovat 
reakce, kdy se naše myšlenky začnou dokolečka zabývat všemi mož-
nými důsledky, katastrofickými vizemi či nespravedlnostmi. Naše 
myšlenky jsou uzavřeny v bludném kruhu a tělesné významy rozjit-
řených pocitů ještě více posilují jejich nárůst. Druhý typ už nesouvi-
sí s konkrétní situací a ke spuštění emocí a kolotoče myšlenek stačí 
impulz v podobě zvuku, slova, obrazu nebo také jen ticho a mono-
tónní práce, která nezaměstnává hlavu, a tudíž umožní emočně na-
bytým informacím znovu opanovat mysl. 

Jak se však dívat na emoce v kontextu pomáhajících profesí? Jak 
s nimi zacházet? Nechat je být a nevšímat si jich, nebo se jimi zabý-
vat? Jak má pomáhající zacházet s vlastními emocemi při kontaktu 
s klienty? Do jaké míry si je připustit? Do jaké míry je vyjadřovat? 
Kde je „správná“ hranice? co si počít s emocemi, které se objeví 
ve skupině klientů nebo žáků? co si vůbec počít s emocemi těch 
 druhých?

Pomáhající pracovník se při své práci často dostává do situací, kdy 
je vystaven emocím svých klientů. může jít o pláč žáčka ve škole nad 
špatným výsledkem nebo výbuch hněvu maminky, která má pocit, že 
není s jejími dětmi spravedlivě zacházeno. Všichni z vlastní zkuše-
nosti víme, jak je těžké vidět, slyšet, cítit utrpení, setkat se se zlostí, 
naslouchat bolestivým příběhům, pracovat se strachem klientů. Naše 
osobní systémy se takovým situacím často snaží vyhnout, zřejmě 
proto, že cizí emoce v nás mohou vyvolat vlnu našich vlastních emo-
cí, vůči kterým jsme bezbranní. Představa, že se dá pracovat s lidmi 
a nebýt ovlivněn emocemi, je mylná. Základní pravidlo zní: Když se 

38) háJeK, KareL. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2007, s. 13. 
IsBN 80-7367-107-7
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naučím dobře rozumět svému prožívání, rozeznávat své emoce, za-
čnu být citlivější i k prožívání a emocím ostatních. Vytlačovat emoce 
z pomáhajícího vztahu je sisyfovská práce a z dlouhodobějšího hle-
diska se jedná o kontraproduktivní jednání. Potlačená emoce se ne-
rozpustí, jen se „schová“ a čeká na svou příští příležitost, aby nám 
ukázala, na jakých jevech máme ještě co  pracovat.

ovšem, jak poznávat své pocity a emoce, když vládne v pojmech 
takový zmatek? Říkáme: „Mám pocit, žes to položil támhle.“ Nejsme si 
jisti skutečností, domníváme se. Náš úsudek vychází z možnosti, že 
jsme tam předmět viděli, ale nevěnovali jsme této informaci pozor-
nost. Nebo: „Mám pocit, že už mne nemiluješ.“ ani tady si nejsme jisti 
skutečností, náš úsudek je souhrnem jistých znaků v chování milo-
vaného. Nebo také nástrojem k citovému vydírání. o tom, jak nevě-
říme svým pocitům, svědčí paradoxní věty: „Myslím, že cítím vztek.“ 
nebo: „Myslím, žes mne opravdu naštval.“ 

Když nás při pláči někdo poplácává a tvrdí „neplakej, už je to dobré“, 
tak nám nejenom lže, ale nutí nás tvářit se, že je to dobré, ač to ješ-
tě dobré vůbec není. Ve svých vlastních pocitech se nevyznáme snad-
no, zvláště v případě, když jsme byli vychováváni protektivně a rodiče 
interpretovali naše potřeby a pocity za nás. Věděli, kdy máme hlad 
a kdy se nám chce čurat a spát, lépe než my sami. Nevěděli, že nás 
emočně zraňují, když námi manipulují a mají pocity za nás.

Goleman (1995) uvádí některé příklady preventivních programů 
ve školách v Usa, které spojují emoce a kognici.39 Učí se v nich zdo-
konalení v emočních dovednostech, mezi které patří například tré-
nink v sebeuvědomění, rozpoznávání, projevování a ovládání citů. 
Také ovládání impulzů a schopnost odložit uspokojení na pozdější 
dobu, trénink dovedností v rozpoznávání emočních signálů, umě-
ní naslouchat a adekvátně reagovat. Udává také příklady některých 

39) GoLemaN, D. Emoční inteligence. Praha: columbus, 1995, s. 261–4. IsBN 
80-85928-48-5
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škol v Usa, které zavedly předměty jako sociální výchova nebo vědo-
mě používají výuku emoční gramotnosti v jiných předmětech. Tyto 
předměty kladou do ohniska pozornosti osobnost učitele, která je 
schopná učit děti sama sebou, svými postoji a svým chováním a ne-
separuje předmět a učitele jako dvě nespojité na sobě nezávislé jed-
notky. Výuka zaměřená na kultivování emocí v rukou nesprávného 
učitele, který není pro děti přirozenou autoritou, je pak jen fraškou 
a devalvací předávaných hodnot.

Jak je to tedy s emocemi v pomáhajících profesích? U pedagogů 
se počítá s ovládáním či potlačováním negativních emocí. Tento pro-
ces je velmi energeticky náročný, a pokud není s potlačenými emoce-
mi dále pracováno, nutně se po čase někde a nějak projeví, s velkou 
pravděpodobností ne příliš adekvátním způsobem. Určitá regulace 
emočního projevu patří i do psychoterapie, ač je v některých tera-
peutických směrech otevřenost a upřímnost terapeuta ke klientovi 
důležitou součástí léčby, včetně formulování aktuálního emočního 
prožívání. Ve zdravotnictví se zatím s kultivováním emocí nepracu-
je, emoce nejsou žádoucí ani u pacienta, ani u zdravotnického perso-
nálu. Jak každý z vlastní zkušenosti ví, právě strach, obavy a úzkost 
setkání s lékaři a sestrami často provází. Jedinou formou, jak je nám 
doporučeno s emocemi pracovat, je potlačení. 

Potlačení určitých emocí je nakonec také důležité v každodenním 
životě jako strategie, která nám umožňuje hladce fungovat v soci-
álním provozu. Potlačovat nežádoucí emoce lze různými způsoby: 
překrýt nežádoucí emoci jinou emocí, rozptýlit se jinými aktivitami, 
přerámovat nepříjemné emoce a dívat se na ně z jiného, např. po-
zitivního nebo odborného úhlu pohledu. Částečně provádíme tyto 
činnosti nevědomě a částečně je možné se je naučit. Nicméně: „Nut-
nost potlačovat emoce však vždy přináší člověku další zátěž, která se přidá-
vá k prvotnímu stresu, díky němuž negativní emoce vznikla.“40

40) hUČíN, J. chlapi nikdy nepláčou. Psychologie dnes, 2004, roč. 10, č. 12. IssN 
1211-5886
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4.2.1 Sebecit 
sebecit41 představuje vlastní psychiku, vztah k vlastnímu já. Kladné 
sebecity reprezentují pocit vlastní síly, moci a hodnoty, kdežto zá-
porné sebecity vlastní slabost, bezmoc a pocity méněcennosti. K se-
becitu patří různé city, které jsou nám přístupné díky sebereflexi, 
například sebedůvěra, samolibost, hrdost, stud, nadřazenost, roz-
paky, pýcha, poníženost, nerozhodnost, pocity vítězství atd. 

stuchlíková (2002, s. 158) hovoří o „já emocích“, které se vztahu-
jí k našim vlastním činům. Pozitivní hodnocení našich činů přináší 
hrdost a uspokojení, negativní pak lítost, strach, rozpaky či pocity 
viny. I při této kategorizaci bychom neměli pustit ze zřetele fakt, že 
osobní nastavení k sebehodnocení, podmíněné prvotními vazbami 
se vztahovými osobami, předurčuje zaměřenost já emocí. Někteří 
lidé jsou vždy náchylnější či otevřenější k pociťování negativních já 
emocí a pozitivní emoce si připouštějí velmi zřídka. 

sebecítění je v úzké vazbě k sebehodnocení, v sebecitu prožíváme 
hodnotu svých činů, stavu, postavení ve společnosti; zdrojem sebe-
citu je tedy také vztah já a okolního světa. Naše sebepojetí je pak 
spojením sebecitu a sebeposuzování.

sebecítění je také zdrojem sebepřijímání. To se projevuje různou 
mírou spokojenosti se sebou samým a různě silnou touhou být jiný. 
mohou se tak objevovat rozpory v obrazu sebe sama, tedy mezi reál-
ným já (takový jsem, takto se vidím) a ideálním já (takový bych chtěl 
být). Tyto rozpory mohou být motivující a vést člověka k tomu, aby 
se určitého svého jednání snažil zbavit, mohou však být i demotivu-
jící a spouštět depresivní stavy.

Základ našeho sebecitu je vytvářen již v prvotních vztazích, pod-
le některých koncepcí již v prenatální existenci, a souvisí s naplňo-
váním základních lidských potřeb. „Během vývoje dítěte musí rodiče 

41) NaKoNeČNÝ, m. Lidské emoce. Praha: academia, 2000, s. 193–4. IsBN 80-200-
0763-6
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nebo jejich zástupci konkrétně uspokojovat jeho základní potřeby, jako je 
sociální/fyzické místo, výživa, ochrana, podpora a hranice. Následně mu-
sejí být tyto potřeby uspokojovány na symbolické úrovni, kdy dítě má mís-
to v srdci rodičů, je živena jeho sebedůvěra, je podporováno ve svém úsi-
lí, jsou ochraňována jeho práva a je mu pomáháno objevovat své vlastní 
možnosti a hranice. Když je tato péče a pozornost internalizována, mohou 
dospělí nakonec uspokojovat své vlastní potřeby, cítit se někde doma, pečo-
vat o sebe, nacházet podporu, ochraňovat a limitovat se ve svém vlastním 
 zájmu a v zájmu společenství.“42

Pro pracovníky pomáhajících profesí bývá často typický značný 
rozpor v obrazu sebe samého. V kapitole o syndromu pomáhajícího 
se budeme detailněji věnovat příčinám tohoto rozporu, jehož sou-
částí bývá silná identifikace s perfektním a ideálním já, která odvá-
dí pomáhajícího od kontaktu s jeho skutečnou osobností, vlastními 
zdroji a potřebami. 

sebepojetí je podle našeho názoru u pracovníků pomáhajících 
profesí pevné a kongruentní, neboť jsou vnitřně sladěni se svou pro-
fesní i životní orientací – být nápomocný a k dispozici druhým. 

Jako problematičtější se ukazuje otázka sebepřijímání, se kterou 
souvisí i péče o sebe a své potřeby, laskavost k sobě a rozvážné na-
kládání s vlastními zdroji. Právě nedostatečně láskyplný vztah k sobě 
žene mnohé do profesního pomáhání ostatním a na druhé straně vy-
tváří podmínky pro brzký syndrom vyhoření. Náš často negativní ná-
hled na tělesné potřeby, projevy a smyslnost – tedy ne zcela přátel-
ský vztah k sobě samému – může být ovlivněn také mnoha staletími 
křesťanského pohledu na tělo, které bylo historicky vnímáno jako 
zdroj hříchu. askeze, nástroj v boji proti hříchu, prezentuje tradič-
ní představu, že tělo je dobré, protože jej stvořil Bůh, ale potřebuje 
krotit, aby člověku nebránilo ve spáse. Tyto historické postoje již 

42) PerQUIN, L. Pesso Boyden systém psychomotor therapy. In: Pesso, a. – 
PerQUIN, L. Capita selecta. se souhlasem autora z angličtiny přeložil aleš fürst. 
Dostupné: www.pbsp.cz 
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nejsou podporovány v současném křesťanství, které se snaží rozpor 
mezi tělem a duší překlenout a přiznává tělu přirozený respekt. 

4.2.2 Emoce ve vztahu
Některé emoce vznikají ze vzájemných interakcí, ze vztahování se 
k druhým lidem. hlavními negativními emocemi ve vztahu jsou zá-
vist a žárlivost, hlavními pozitivními emocemi pak lítost a soucit.43

Pro závist je charakteristická kombinace pocitu vlastní nedosta-
tečnosti s velkou touhou, která se týká úspěchu nebo dobrého osu-
du někoho druhého. Závist je tedy vztahem dvou stran. Žárlivost je 
vztahem tří stran, je mnohem intenzivnější, osobnější, agresivnější 
a více zraňující než závist. Intenzivní bolest, kterou nese, je způso-
bena silnou touhou a ztrátou něčeho, co získal náš rival.

Lítost je popisována jako pasivní soucítění, bez intervenčního 
charakteru, kdy se neangažujeme ve snaze změnit situaci objektu 
naší lítosti. svou pasivitu zdůvodňujeme přesvědčeními, že např. si-
tuace druhého je nezměnitelná, nějakým způsobem si svou situaci 
sám způsobil, nemáme dostatek zdrojů k tomu, abychom mu po-
mohli. Vystupujeme tak v pozici pozorovatele. ač si můžeme říkat, 
že si daná osoba nezaslouží stávající události, přesto její činy něja-
kým způsobem hodnotíme, ne vždy pozitivně. Naše lítost se týká 
politováníhodného okamžiku, ne však člověka jako celku. Lítost tak 
může zabránit efektivnímu vykonávání práce v sociální oblasti či 
zdravotnictví. 

V případě soucítění máme před sebou hned několik odlišných 
koncepcí. Soucítění v psychologickém pojetí je aktivní postoj, jsme 
při něm ochotnější pomáhat, a to především v situacích, kdy ně-
kdo blízký nebo drahý potřebuje pomoci. Důraz je kladen na obec-
ně sdílenou humanitu, jedná se tedy o postoj, kterým danou osobu 

43) sTUchLíKoVá, I. Základy psychologie emocí. Praha: Portál, 2002, s. 164–70. IsBN 
80-7178-553-9
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akceptujeme takovou, jaká je. Podle stuchlíkové (2002, s. 171) jsou 
pocity soucitu a hněvu podobné v tom, že vyjadřují naši nespokoje-
nost se současnou situací. Při soucitu se snažíme pomoci tíživou si-
tuaci spíše zvládnout a překonat, neboť ji vnímáme jako krátkodobě 
 nezměnitelnou. 

Prekopová (2004, s. 113) komplikuje celý pohled názorem, „že si 
vcítění nesmíme plést se soucitem, popřípadě soustrastí“. soucit překládá 
jako sympatii (z řeckého sym – s a pathos – cit, roznícení, utrpení) 
a považuje jej za vývojově nižší emoci, kterou je schopné cítit malé 
dítě jakožto prožitek jednoty s druhým. soucit nevyžaduje aktivní 
zapojení se, ten, s kým je soucítěno, také zůstává pasivní. oproti 
soucitu staví vcítění (empatii), do kterého by člověk postupem času 
měl dozrát. Vcítění nás motivuje, abychom jednali. 

odlišně na problém pohlížejí nauky v buddhistickém kulturním 
okruhu. soucit je vnímán jako aktivní zaměření se na zmírnění utr-
pení druhého a pro jeho rozvíjení a kultivaci lze provádět praktic-
ká cvičení. V těchto cvičeních je rozvíjena schopnost unést emoce 
vlastní i těch druhých a rozvíjet lásku. Dobře je tento koncept sou-
citu vyjádřen v buddhistickém termínu bodhičita. Bodhičita – pro-
buzené nebo také soucitné srdce – je rozvíjeno například ve velmi 
starém duchovním cvičení tibetského buddhismu Tonglen,44 které 
bylo vyvinuto jako nástroj pro práci s emocemi při péči o umírající 
a pozůstalé. 

Tonglen znamená v tibetštině ‚dávat a přijímat‘. Při jeho prakti-
kování je soucit záměrně vyvoláván jako projev ryzích nesobeckých 
emocí v místě, kde jsme nejvíce zranitelní, ale také nejvíce otevření, 
tedy v srdci. Praxe začíná pro nás poměrně nezvyklým způsobem. Je 
doporučováno začít trénovat soucítění na sobě, soucítit se sebou sa-
mým, teprve potom jsou do cvičení zahrnováni ostatní. Pouze uvě-
domění si a procítění vlastních skutečných bolestí a zranění umož-

44) rINPoČhe, s. Tibetská kniha o životě a smrti. Praha: Pragma, 1996. IsBN 
80-7176-357-8
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ňuje opravdově, z hlubin vlastního prožitku soucítit s druhými, aniž 
by to byl ‚spirituální útěk‘ od vlastních potíží. Tonglen je duchovní 
cvičení, které vede k soucitu s trpícími jako forma konkrétní mentál-
ní pomoci. 

4.2.3 Vyjadřování emocí
Vyjadřování emocí patří k naší každodenní zkušenosti a je silně 
ovlivněno kulturními vzorci. existují jistá ‚pravidla projevu‘, která 
jsou v každé společnosti jiná. Nepsaný konsenzus té které společ-
nosti či kultury spolehlivě určuje, které emoce, kdy, kde a jak mo-
hou být projeveny. Děti si osvojují tato pravidla velmi brzy, a to 
především formou napodobování vzoru, částečně také přímým vy-
světlením dospělých. 

o kulturní podmíněnosti vyjadřování emocí byla napsána řada 
studií. Pro vědce je v této oblasti zvláště přitažlivé zkoumat kul-
tury geograficky vzdálené, ale i v rámci evropy panují všeobec-
ná přesvědčení o značné odlišnosti v projevování emocí. existují 
značné rozdíly mezi veřejnými emočními projevy obyvatel sever-
ních a jižních zeměpisných pásem, na kterých se potom zakládají 
přesvědčení, která mohou být až blízká předsudkům. Například je 
 oblíbené přesvědčení o výbušnosti a žárlivosti Jihoevropanů a na-
opak o chladnosti a uzavřenosti skandinávců. Pro zkoumání od-
lišných postojů k vyjadřování emocí nemusíme zacházet k jiným 
kulturám. stačí se detailně seznámit se sousedy. mnozí z nás za-
žili  osobní zkušenost s odlišnými vzorci vyjadřování emocí, když 
se jim  podařilo vstoupit na delší čas do jiné rodiny (například 
 sňatkem). 

Vyjadřování emocí s sebou nese vždy jistou ‚nakažlivost‘. Při vzá-
jemném setkání všechny subjekty vysílají emoční signály. Ti, kteří 
jsou ve vyjadřování emocí pasivnější, mají tendenci přejímat emoci 
expresivnějšího, aktivnějšího člověka. míra emočního spojení dvou 
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lidí při rozhovoru se dá také sledovat podle míry vzájemného koor-
dinování fyzických pohybů, tedy podle míry určité synchronizace. 
studie zkoumající míru synchronizace pohybů mezi učiteli a žáky 
prokázaly, že čím těsnější tato koordinace je, tím je také pociťováno 
více zájmu, sympatie, přátelství a spokojenosti na obou stranách. 
To se nakonec projevuje ve snadnějším dorozumívání a komunikaci, 
což oběma stranám přináší pozitivní zážitek.

Goleman (1995) tvrdí, že schopnost udávat emoční tón v rozhovo-
ru je v jistém smyslu projevem dominance na hluboké intimní úrov-
ni, projevem schopnosti vést emoční stav druhého. „Pokud jde o osob-
ní komunikaci, pak ten člověk, který emoce projevuje silněji (nebo který má 
více síly či moci), je zpravidla tím, jehož emoce jsou přenášeny na druhé-
ho… Emoční přenos je základem veškerého vlivu.“45 Dovednost sladit se 
s emocemi ostatních a také dovednost nenásilně převést ostatní do 
vlastního rytmu je otázkou uplatňování vlivu jak v pomáhajících pro-
fesích, tak v herectví, politice i businessu. Její používání je na hranici 
mezi altruistickými a egoistickými záměry, vždy bude oscilovat mezi 
pozitivním užitím a zneužitím, pod ušlechtilými záměry mohou být 
nevědomé proudy, které nakonec zvrátí dobrý záměr v jeho opak. 

mezi ostatními lidmi jsou zvláště vyhledáváni ti, co dokážou uko-
nejšit emoce ostatních. Dovednost sladit se s emocemi ostatních 
mají patrně dobře vyvinutou právě pomáhající pracovníci, kteří by 
měli být připraveni nechat se ovlivnit emocemi ostatních, ale záro-
veň koordinovat míru vlastního ovlivnění. Jde o specifický druh na-
dání, které můžeme označit jako druh inteligence.

Průkopníkem v novém pojetí lidské inteligence je Gardner (1999). 
V 80. letech přišel s teorií rozmanitých inteligencí, která zpochybni-
la platnost tradičních IQ testů, jež vznikly v době první světové vál-
ky. Nové pojetí inteligence představuje sedm klíčových oblastí, mezi 

45) GoLemaN, D. Emoční inteligence. Praha: columbus, 1995, s. 118. IsBN 80-85928-
48-5
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které také patří oblast personálních dovedností. Gardner rozlišuje 
tyto dovednosti na interpersonální, tedy zaměřené na vztahy, kde 
jde o schopnost rozumět druhým lidem, jejich potřebám a motiva-
cím a tím také o dovednost s nimi spolupracovat. Intrapersonální 
inteligence je zaměřena dovnitř, na sebe, a jedná se o schopnost ro-
zumět svým pocitům, do jisté míry je ovládat a dokázat je používat 
při jednání a rozhodování.

Goleman (1995) svým způsobem navazuje na teorii rozmanitých 
inteligencí a soustřeďuje se na zkoumání emocí a jejich vlivu na in-
teligenci. Jeho koncept se nazývá emoční inteligence a obsahuje pět 
hlavních oblastí: 

Znalost vlastních emocí
Zvládání emocí
schopnost sám sebe motivovat
Vnímavost k emocím jiných lidí
Umění mezilidských vztahů.

4.2.4 Empatie
Vcítění neboli empatie je chápání druhého, porozumění jeho poci-
tům a motivům. 

složitý proces vcítění může vypadat třeba takto (Prekopová, 2004): 
– jsem připravená vžít se do tvé situace
– srovnávám svoje a tvoje pocity
– vytyčuji hranici mezi já a ty, mohu tak vidět situaci pod tvým 

zorným úhlem
– nezabývám se sama sebou, mohu tedy dojít emočního sladění 

s tebou
– vycházím ti vstříc s návrhy a jednáním.

schopnost vcítit se do duševních stavů jiného člověka se v psy-
choanalytické koncepci nazývá u dětí mentalizace a u dospělých 
rsf – reflektivní funkce self. Tato funkce by měla, současně se 
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zvnitřněnými rodičovskými zákazy, vytvářet vnitřní brzdu, která 
nám zabraňuje ubližovat jiným. Také umožňuje ochránit sama sebe 
tím, že dokážeme interpretovat chování druhých a adekvátně na něj 
reagovat. Dá se říci, že schopnost vyvolat si představu mentálních 
stavů jiných osob vytváří základní předpoklady pro rozvoj sociál-
ních vztahů. Tato schopnost není, podle závěrů psychoanalytických 
a kognitivních výzkumů, primárně přítomná a geneticky podmí-
něná. Člověk si ji osvojuje od narození nejprve v interakci s mat-
kou či nejbližší vztahovou osobou. sociální citlivost, míra empatie 
a schopnost naučit se sociální role koreluje s laskavým a podporu-
jících chováním rodičů – jejich empatický model příznivě ovlivňuje 
empatický vývoj dětí. 

Jakkoliv je pro většinu populace schopnost vcítění přirozená, 
lidé jí disponují v různé míře. Pro ty, kteří jí disponují méně, je bez-
problémové sociální fungování mnohem obtížnější a náročnější. 
Nejmenší schopnost empatie mají lidé s hraniční poruchou osob-
nosti, sociální delikventi a vězni. 

Goleman (1995) uvádí zajímavé studie Daniela sterna, který po 
léta pečlivě monitoroval a studoval chování matek k dětem. Z těchto 
studií se dají odvodit závěry, že snad nejdůležitější ovlivnění dalších 
citových postojů a představ dětí je jejich prvotní naladění, nebo na-
opak nepochopení s matkou. Toto naladění je neverbální a odehrá-
vá se ve specifickém rytmu mezilidského vztahu, prostřednictvím 
kterého dávají matky najevo, že vnímají, jak se dítě cítí. Není to pou-
hé napodobení (dítě vyjekne radostí – matka to opakuje), je to spíše 
kreativní rozvinutí dětského popudu. Dlouhodobý nedostatek toho-
to citového sladění dítě velmi poznamenává: „Když není rodič schopen 
trvale projevit empatii k určité emoci dítěte – k radosti, k slzám, k potřebě 
se mazlit – dítě se začne vyhýbat projevům a možná i samotnému pociťo-
vání této přehlížené emoce.“46 Tato citace nás přímo odkazuje ke ka-

46) GoLemaN, D. Emoční inteligence. Praha: columbus, 1995, s. 103. IsBN 80-85928-
48-5
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pitole o syndromu pomáhajícího, ve které se budeme zabývat sou-
vislostmi mezi volbou pomáhajícího povolání a dětskými duševními 
zraněními. 

Pro nás je důležité uvědomit si, že schopnost představovat si 
duševní pochody ostatních předpokládá schopnost reflektovat své 
vlastní emoce. Je tedy zřejmé, že pěstování otevřenosti vůči vlastním 
emocím přináší zlepšení empatických schopností – lepší chápání 
druhých a lepší orientaci v psychosociálních situacích. 

Praktické zapojení empatie v pomáhajících profesích představuje 
empatický rozhovor,47 který je použitelný pro sociálního pomocní-
ka stejně jako pro pedagoga či zdravotníka. 

Je to takový způsob komunikace s klientem, kdy se snažíme 
o skutečnou pomoc spíše než o kontrolu. snažíme se klienta skuteč-
ně vyslechnout bez unáhleného doporučujícího nebo hodnotícího 
komentáře. Základem empatického rozhovoru je vcítění se do part-
nera, projevované také upřímným zájmem, autentičností, vnímavos-
tí. snažíme se naladit na stejnou „vlnovou délku“ a dáváme najevo, 
že partnera přijímáme a akceptujeme. smyslem takového dialogu je 
dovést partnera v rozhovoru k vyjasnění problému (především pro 
něho samotného) a podporovat ho v hledání řešení.

schéma vedení podporujícího a empatického dialogu:
1. krok: Ujištění – jsem tady a vnímám tě 
Prvním krokem, který můžeme udělat, je, že budeme „skutečně“ 

naslouchat s vřelostí a empatií. Aktivní naslouchání48 v rozhovoru 
znamená, že ujišťujeme druhého o své pozornosti řadou bezděč-
ných neverbálních vyjádření – gesty, výrazem tváře, různými zvuky, 
citoslovci, očním kontaktem. Dáváme najevo, když něčemu nero-
zumíme, klademe doplňující otázky. můžeme opakovat zachycené 

47) GÉrINGoVá, J. Arteterapie a prevence psychosociálních problémů v pomáhajících pro-
fesích. Ústí n. Labem: Pf UJeP, 2004. Výukové cD. IsBN 80-7044-629-3

48) KoPŘIVa, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000, s. 112. IsBN 
80-7178-429-X
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 sdělení, abychom si ověřili, zda je náš „obrázek“ situace shodný 
s „obrázkem“ jeho autora. Je docela na místě přirovnat tuto naši 
činnost k vybarvování a rozjasňování obrázku. 

Podle Vybírala (2000) patří empatický rozhovor mezi nespecific-
ké léčebné faktory v mnoha psychoterapeutických přístupech. Na-
slouchat empaticky znamená být otevřený vůči klientovu sdělení 
a nezabývat se vlastními nápady. Kritické naslouchání proti tomu 
představuje filtrování informací skrze vlastní postoje, myšlenky 
a předsudky.

Zásadní, ale velmi obtížnou částí empatického rozhovoru, kterou 
bychom měli mít stále na mysli, je akceptace partnera. Je velmi ob-
tížné nedat najevo nesouhlas s názory a chováním partnera anebo 
nevyjádřit pohoršení nad situacemi, které nás ve skutečnosti oprav-
du pohoršují. Je však docela jisté, že vyjádřené pohoršení, odmítnu-
tí a zdůrazněný nesouhlas odradí mluvčího od dalšího sdílení. Do-
vednost empatického naslouchání se dá trénovat a zdokonalovat. 

Když máme v mysli co nejvíce homogenní obraz příběhu, může-
me (pokud má o to druhá strana zájem) přistoupit k reflexi.

2. krok: co mne k tomu napadá 
V tomto bodě můžeme vyjádřit myšlenky či nápady, ale také emo-

ce, které klientovo sdělení vyvolalo v nás. můžeme si dovolit vyjádřit 
nesouhlas či údiv nad jednáním partnera v rozhovoru, ale vždy je 
důležité zdůraznit, že je to náš vlastní názor a postoj, se kterým se 
druhý nemusí vůbec ztotožnit. Pokud hovoříme sami za sebe a ne-
generalizujeme, např. nepoužíváme zevšeobecňující „člověk si připa-
dá jako…“, ale konkrétní „já si připadám jako…“ nebo uvádíme větu 
„já osobně si myslím…“ a ukončujeme ji podotknutím: „samozřejmě se 
s mým názorem nemusíte ztotožňovat“ nebo „je možné, že to vidíte úpl-
ně jinak“, je náš názor snadněji akceptovatelný. Dáváme tím právo 
klientovi na jeho vlastní postoj a jeho vlastní názor, vyzdvihujeme 
tím jeho osobní důležitost, nikoliv naši neomylnou moudrost. Tato 
strategie podporuje bezpečí ve vztahu.
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Naše postřehy jsou vlastně jakousi nezávaznou burzou nápadů 
a inspirací a je dobré, když se k ní druhá strana vyjadřuje či vede 
sama se sebou dialog: „Né, tak to není, hmm, moment, na tom by 
mohlo něco být.“ Často vidíme ve výrazu tváře, mimice či v gestech 
 klienta, že je nějaká naše poznámka trefná a otvírá poznání problé-
mu z jiného úhlu.
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5.
ODVRÁCENÁ STRANA POMÁHAJÍCÍCH 
PROFESÍ

V této kapitole se budeme zabývat tzv. odvrácenou tváří pomáhají-
cích profesí. Náš text má směřovat k reflektování negativních či roz-
poruplných jevů v profesním pomáhání, nikoliv k jeho odsuzování. 
Pozornost budeme obracet k osobnosti pomáhajícího a ke vztahu 
mezi klientem a pomocníkem.

Některé negativní aspekty profesního pomáhání jsou velmi 
zjevné, a proto poměrně známé. Každý dnes například zná pojem 
syndrom vyhoření; jeho důsledky jsou evidentní a kvantifikova-
telné. V našem uvažování se pokusíme jít hlouběji než jen k po-
pisu  důsledků nevhodného zacházení s vlastními zdroji. Pokusí-
me se nahlédnout ke kořenům motivací v jednání pomáhajících 
 pracovníků. 

existují také velmi jemná rozhraní mezi pozitivním a negativním 
působením, mezi tím, co je v normě a co už je patologie. můžeme 
je přirovnat k jemným stínům, neboť se málokdy ukazují s razancí 
a také jsou hůře rozpoznatelné. spíše jsme v nich propleteni a za-
pleteni a bez důsledné reflexe a touhy „se nezaplétat“ nemáme mno-
ho možností, jak rozpoznat, kde právě stojíme. 

Pojďme nahlížet cestu pomáhajícího jako cestu hrdiny, který usi-
lovně hledá správný směr, smysl, důvody a motivace, bojuje s příše-
rami a touží po míru a konečném spočinutí. Jeho cesta je nikdy ne-
končící iniciace, cesta zkoušek.
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5.1 Moc

mnohé negativní aspekty leckdy připomínají lákadla a vějičky, které 
číhají na každého, kdo pracuje s lidmi. Někteří v nich uvízneme na 
čas, jiní natrvalo. 

Jako první se budeme zabývat problematikou moci. Uplatňování 
moci je v různých pomáhajících profesích různé. Pohled na její po-
užívání se také postupně mění,49 ale stále platí, že k některým profe-
sím patří více a k některým méně. Zajímavý je vztah autority a moci, 
který v našem myšlení leckdy splývá, ač mají mít oba pojmy rozdílný 
jazykový výklad.50 

V zásadě můžeme rozlišovat moc reálnou, institucionálně přidě-
lenou, na jejímž základě může pomáhající pracovník omezit osobní 
svobodu klienta, aby zamezil ohrožení jeho zdraví či zdraví ostat-
ních. Vedle institucionální moci však existuje také moc pociťova-
ná: „Klient je do jisté míry bezmocný už tím, že něco potřebuje. Pracovník 
je do jisté míry mocný už tím, že pomáhá…“51 Nevědomé a nereflekto-
vané používání moci při komunikaci s klientem je rozpoznatelné 
z nejmenších neverbálních projevů: z pohledu, tónu hlasu, vzájem-
ného postavení komunikujících atd. Také klient často nevědomě 
spoluvytváří koalici „moc–bezmoc“ v pomáhajícím vztahu svou pa-
sivitou a neochotou k vlastní angažovanosti. 

Úlehla (2009) rozlišuje dva základní postoje sociálního pracovní-
ka ke klientovi: pomoc a kontrolu.52 oba jsou důležité a pracovník je 
může vzájemně kombinovat tak, aby byla výsledná pomoc klientovi 

49) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. IsBN 978-80-7367-
369-7. V kapitole „Noví“ pomocníci a Konflikt „nových“ a „bývalých“ pomocníků 
schmidbauer popisuje situaci v Německu, která se dá aplikovat i na naše poměry.

50) JaNKoVsKÝ, JIŘí. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003, s. 48. IsBN 
80-7254-329-6

51) KoPŘIVa, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000, s. 40. IsBN 
80-7178-429-X

52) ÚLehLa, IVaN. Umění pomáhat. Praha: sociologické nakladatelství (sLoN), 
2009. 2. vydání. s. 20–23. IsBN 978-80-86429-36-6
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co nejefektivnější. V případě kontroly upřednostňuje zájmy ostat-
ních subjektů nad zájmy klienta, ačkoliv říká (a většinou věří), že je 
to v jeho vlastním zájmu. Uplatňuje svou institucionální i pociťova-
nou moc a rozhoduje za klienta, co potřebuje a co je pro něj nejlep-
ší. V případě pomoci jde o spolupráci, kdy pomáhající nabízí svou 
pomoc, dojednává zakázku a klient je kompetentní v rozhodování. 

Pomocný a podporující postoj ke klientovi ještě stále není samo-
zřejmostí ani tam, kde tomu v podstatě nic nebrání. Zvláště konzer-
vativní se v tomto smyslu jeví české zdravotnictví, které ve srovná-
ní s jinými evropskými státy stále zastává dozorující a kontrolující 
vztah ke klientovi i v oblastech, které jsou v sousedních zemích 
v kompetenci jeho vlastního rozhodování, ať již se jedná o otázky 
svobodné volby alternativního porodu či očkování dětí atd. a tak ve 
zdravotnictví stále často platí neadekvátní rovnice pomáhající má 
moc = klient je bezmocný, ač se jedná často o psychologický, poci-
ťovaný efekt. ovšem leckomu to na obou stranách vyhovuje. Pomá-
hající nemusí nic „zbytečného řešit“ a klient nemusí nést zodpověd-
nost za svá vlastní rozhodnutí. 

co nás vede k tomu, abychom tento model zpochybňovali, aby-
chom ubírali pomáhajícímu jeho moc a klientovi přidávali na spolu-
zodpovědnosti? Jsou to zkušenosti zneužití na jedné straně a nízké 
efektivity pomoci na straně druhé.

Polaritní kvalitou k moci je bezmoc. Poučeni informacemi o po-
laritách, které tvoří celek, víme, že tam, kde existuje moc, existuje 
také bezmoc. Ta je spojená se strachem, například strachem ze ztrá-
ty kontroly a vlastního postavení. 

Kdy je pomáhající bezmocný? Jednou oblastí problému může být 
bezmoc pociťovaná k nějakým situacím pomáhání. Například když 
pracovník nemůže z nějakého důvodu svému klientovi pomoci. ať je 
to ve školství, kdy učitel vidí, jak chytré a nadané dítě vlivem nedosta-
tečné podpory a zájmu v rodině postupně ztrácí své šance, nebo ve 
zdravotnictví, kdy lékař vidí, že už nemůže pacientovi pomoci, nebo 
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v sociální sféře, kdy rodina přes veškerou snahu sociálního pracovníka 
znovu upadne do patologických způsobů chování (Géringová, 2004). 

V mnoha případech se pomáhajícímu může zdát zcela jasné, že 
jsou to okolnosti, které zaviňují klientovo selhání. U dítěte neschop-
ná rodina, u pacienta na JIP například bezohledný řidič, v sociální ob-
lasti nezodpovědní klienti. slova psaná kurzivou naznačují hodnoticí 
negativní adjektiva, která se v takových situacích jakoby sama ob-
jeví. automaticky hledáme viníka, jako by nám měla jeho existence 
ulevit, protože lidská psychika špatně snáší pasivní situace bezmoci 
a brání se jim. Nalezením viníka se pomocník může vnitřně identi-
fikovat s aktivnějším postojem zachránce nebo pronásledovatele, 
a tak problém lépe snášet. Časem se u pomáhajících mohou objevit 
specifické obrany, jako je emoční „otupělost“, cynismus, vyhoření 
nebo také potlačovaná agrese a uplatňování moci. 

analytická psychologie poskytuje ucelený obraz mocenských pro-
blémů pomáhajících. Tento obraz se točí kolem tématu stínu, kte-
rým jsme se již zabývali v kapitole 3.2. Než však začneme rozebírat 
mocenské aspekty stínových kvalit pomáhajících, ukotvěme svůj po-
stoj v jednoduché větě, že stín existuje jen tam, kde je světlo.

Guggenbühl-craig (2007) odvážně srovnává některé mocenské 
aspekty sociální práce s působením středověké inkvizice. Úkolem 
inkvizice bylo chránit společnost před bludným učením heretiků, 
ale také udělat vše pro spásu heretikovy duše, ačkoli jeho tělesná 
schránka byla odsouzena k očistě upálením. „…jejím vysokým cílem 
bylo chránit a podporovat celé lidstvo i jednotlivce. Inkvizitoři věřili, že 
musí oficiální názory – ty jediné správné – prosadit všemi možnými pro-
středky.“53 ačkoliv autor své srovnání inkvizice a sociální práce na-
konec přeci jen považuje spíše za nadsázku, tato nadsázka pouka-
zuje na jisté, ne jen zdánlivé, podobnosti. Dlouhodobá analýza snů 
a fantazií sociálních pracovníků ukázala aspekty moci a mocenské 

53) GUGGeNBÜhL-craIG, a. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 
2007, s. 12. IsBN 978-80-7367-302-4
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problémy, které se skrývají za prosazením pečlivě zdůvodněných 
opatření proti vůli klienta. objevují se témata jako „ukázat, kdo je 
tu silnější“, „to jsem mu to natřel“ či „škodolibé uspokojení z projevené 
moci“ atd., doprovázené obhajováním „objektivity“ nepříjemných 
 opatření.

Psychologické pozadí činů všech lidí, kteří pracují, aby pomáhali 
jiným lidem, je velmi rozpolcené. oficiálně a vědomě je jejich hlavní 
motivací ochota pomáhat, zároveň se však v temné hloubi duše pro-
bouzí opak – touha vládnout a puzení k moci. Zneužití moci, zakry-
té argumenty objektivního a morálně správného chování, vytvořilo 
v dějinách nejednu krutou podívanou. Zdánlivě objektivní a správná 
rozhodnutí, zdůvodněná pádnými argumenty, vytvoří v mysli pomá-
hající takový krunýř, který neprorazí téměř žádné výčitky svědomí či 
špatné pocity. Ty se pak objevují už jen ve snech. 

Na prosazování „dobra“ krutými prostředky narážíme v naší kul-
tuře na každém kroku. Někdy je ono „násilí“ tak jemné a problém 
tak spletitý, že se nám zprvu nemusí dařit je prohlédnout. 

studenti – specialisté na umění a způsoby, jak jej předávat – stá-
le přicházejí z praxí s velmi podobnými postřehy: učitelé a učitelky 
podceňují děti, často je svými hodnotícími výroky znevažují, často 
jim vnucují svou představu „správného obrázku“, leckdy neváhají 
dětem do jejich díla vstupovat a předělávat je. 

Nejčastěji se to stává ve speciálních zařízeních a speciálních ško-
lách (praktické školy, domovy důchodců, denní stacionáře, volno-
časová zařízení, instituce pro integraci cizinců…). Tato praxe je pro 
mnohé naše studenty průlomová, otevírá jim dveře do světa, se kte-
rým většinou neměli doposud možnost se setkat, do světa, kde mají 
často pocit, že dělají něco užitečného, kde skutečně pomáhají. 

student „pankáč“ má úspěchy v subkulturách mezi dětmi se so-
ciálními problémy, rozumí jim a má u nich respekt; „horší“ student 
na praxi ve škole pro děti se střední a těžkou mentální retardací sklí-
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zí úspěch, podařilo se mu najít adekvátní formu, jak učit děti „sku-
tečně“ malovat, což jim přinášelo radost a potěšení. Výtvarníci však 
nejsou ve školách pouhými zástupci instituce a systému, nechtějí 
po dětech, aby se jen něco naučily. Touží v nich rozvinout tvořivost, 
chtějí vidět jiskřičku kreativity, která přináší svobodu a radost. mů-
žeme říct, že chtějí osvobodit jejich duše.54 

V těchto zařízeních jsou naši studenti, na rozdíl od běžných škol, 
většinou vítáni. Jejich cviční učitelé – speciální pedagogové bez 
hlubšího výtvarného vzdělání – jsou rádi, že obohatí žáky i je samé 
o nové nápady či techniky. atmosféra těchto škol či zařízení bývá 
otevřená a pro studenty přátelská. o to víc je pak zaráží silná nedů-
věra ve schopnosti dětí či klientů, se kterou se často setkávají a kte-
rou opakovaně reflektují následujícími postřehy: „Dělají z nich víc ne-
schopné, než skutečně jsou“, „Bohužel, nemají trpělivost nechat dítě zvolit 
si barvu, s jakou chce pracovat, rozhodují za ně“, „Některé z těch dětí 
mají skutečně na víc, než je jim nabízeno. Učitelky to berou plošně“, „Než 
jsem se stačila otočit, paní učitelka to za ně celé vystřihla a  připravila“. 

chtěla bych se podělit o jeden příběh, který jde dál a hlouběji ke 
kořenům „krutých činů ve prospěch druhého“. 

Do kuchyně přiběhne pětileté plačící dítě, má špinavou a odřenou 
dlaň, kterou ukazuje mamince a mezi vzlyky si stěžuje, že upadlo. 
matka je rychle odvede do koupelny a ruku vloží pod proud vody. 
Připravuje dítě na to, že bude potřeba ránu umýt kartáčkem, aby se 
z roztřepené kůže vymyla špína. Dítě, stále ještě plačící, po určitém 
váhání přijímá. matka připraví kartáč. Dítě začne křičet: „Ještě ne, ještě 

54) reflexe pedagogické praxe studentů dvouoborového studia učitelství, jež spojuje 
obor výtvarná výchova s některým naukovým předmětem (matematikou, biologií, 
českým jazykem…), téměř vždy zdůrazňuje větší náročnost hodin výtvarné výcho-
vy. Jedním z aspektů této náročnosti může být i poněkud volněji strukturované 
schéma hodin i znejasněná mocenská vazba. Kreativita se dá jen obtížně podně-
covat mocenskými mechanismy, partnerský přístup může zase vyvolávat kázeň-
ské excesy. Tolik kontroverzní známkování výtvarných artefaktů zůstává jedním 
z mála nátlakových nástrojů a ještě podtrhuje ambivalentnost vztahu moc – bez-
moc v rámci oborové reflexe.
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ne!“ matka čeká, voda teče, dítě vzlyká. matka se pokusí rámu vymýt, 
dítě křičí, že ještě není připravené, ať ještě počká. a tady se něco sta-
ne. možná matka „naskočila“ do mapy svých vlastních zážitků z dět-
ství, možná jí „přetekly nervy“, zkrátka popadne dítě a rázně ruku vy-
drhne kartáčkem. reakce dítěte je „šílená“, křičí, jak nejvíc dokáže. 
Když bylo po akci a dítě popadlo dech, řeklo jediné: „To bylo násilí!“

co se to stalo? Proč ta milující matka ještě chvíli nepočkala, až 
dítě samo akci dobrovolně podstoupí? Že by šlo o opakování sta-
rého vzorce z vlastního dětství? Bylo to skutečně násilí? Nebyla to 
snad rychlá pomoc? a co by se stalo, kdyby se tato rychlá pomoc 
ještě o tři minuty zdržela? 

Pravděpodobně nepochybujeme o tom, že je dítě v pěti letech 
schopné rozeznat chování, které překračuje jeho vlastní hranice. 
Předestřená situace nás odkazuje do oblasti vlastních traumat matky 
a do oblasti jejích zvnitřněných příkazů, zákazů a norem chování.

Pomáhající profese mají, tak jako všechny ostatní, svůj odraz 
v kolektivním mínění. To vždy odráží jak jejich světlou, tak i jejich 
temnou stránku. Částečně jde o předsudky, částečně o zveličený 
určitý aspekt lidské zkušenosti. Například profese duchovního má 
svou stínovou kvalitu v postavě pokrytce – muže, který nežije to, co 
káže, a využívá svého vlivu a moci. stínový učitel má zase svůj obraz 
v dětinské a zmatené figuře vzdálené životu nebo v postavě zlé a po-
mstychtivé, která si na dětech ventiluje vlastní frustraci. stínovou po-
stavou lékaře je malicherně pompézní šarlatán, který „v lepším přípa-
dě klame pacienty i sebe a v horším případě klame jen pacienty. Pomáhá 
více sobě – finančně nebo získáváním prestiže – než nemocným, kteří ho 
vyhledávají“.55 sociální pracovnice zase vyvolává svou stínovou kva-
litu v představě obávané a strach budící postavy – inkvizitorky, která 
uplatňuje svou moc „v zájmu vyššího dobra“ (vzpomeňme na paní 
Zubatou ve svěrákově filmu „Kolja“). U psychoterapeuta jde o kom-

55) GUGGeNBÜhL-craIG, a. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 
2007, s. 22. IsBN 978-80-7367-302-4
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binaci stínových kvalit lékaře a duchovního – tedy šarlatána a po-
krytce – spolu se specifickou stínovou kvalitou nevědomý analytik, 
která odráží jeho snahu o zvědomování a porozumění u klienta, ni-
koliv u sebe samého. Jinou možností je stín v podobě všemocného ča-
roděje, který vidí až na dno duše, klient je jím fascinován a nekriticky 
přijímá vše, co terapeut navrhne.

stín je tedy psychologický fenomén, který se jaksi samovolně in-
staluje v naší psychice. Když je člověk bytostně přesvědčen, že chce 
konat dobro a být dobrým člověkem, v jeho vědomí figuruje určitý 
světlý, pozitivní psychický obsah, se kterým je daná osoba ztotož-
něná. V jeho nevědomí se však v téže chvíli probouzí pravý opak, 
temný stín, který může podněcovat zkázu. Je to protiklad osobních 
nebo kolektivních ideálů, který působí destruktivně. Zdá se, že jej 
vyvolává pouhá vůle a chtění světlých a dobrých ideálů. Napětí mezi 
ideálem a jeho stínem vytváří hybnou dynamiku, je ale také pro člo-
věka trýznivé.

Naše zkoumání mechanismů stínových kvalit u pomáhajících pro-
fesionálů začneme u lékaře, který patří historicky k těm nejstarším 
podobám pomáhající profese.

Jaký je vlastně vztah lékaře k nemocem? Pochopitelně jsou to pro 
něj „nepřátelé číslo jedna“, jeho práce spočívá v tom, aby je dia-
gnostikoval a potíral. ale jaký je jeho osobní vztah k nemoci; co 
dělá, když sám onemocní?

myslím, že je všeobecně známo, že lékaři jsou ti nejhorší pacien-
ti. Neradi chodí na prohlídky, když je něco „skolí“, raději se sami 
diagnostikují a naordinují si léčbu. Za odborníky-kolegy zajdou, až 
když není vyhnutí. můžeme si myslet, že mají strach z vlastní od-
bornosti a přílišné informovanosti; znají příliš nemocí a dlouho se 
nechtějí podívat pravdě do tváře. Také mohou kolegům nedůvěřo-
vat, můžeme mít fantazie o rivalitě mezi lékaři a o specifických ne-
psaných pravidlech lékařské komunity, kde se všichni se všemi znají 
a vzájemně se informují.
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Proti lékaři, tak jak jej známe, teď postavíme archetypální postavu 
„zraněný léčitel“. To je osoba, která prošla nemocí a utrpením stejně 
jako pacienti, které léčí. Kmenové společnosti znaly svého „lékaře“ 
šamana či medicinmana jako někoho, kdo prošel těžkými zkouška-
mi, vážnou nemocí a značným utrpením, zná tedy to, co sami proží-
vají, velmi dobře.

Když jsme zkoumali osobnost pomáhajícího, narazili jsme na ar-
chetypální dvojici Persona–Stín, víme tedy, že naše „duše“ či psychi-
ka obsahuje oba póly, kterým můžeme říkat světlý a temný. avšak ar-
chetyp nemá jen rozdílnou kvalitu světla a temnoty, je to něco více, 
něco, co nemůžeme hodnotit jako dobré a špatné, ale spíše jako dvě 
strany jedné mince. Podle této logiky musíme archetyp matka roz-
šířit na archetyp matka–dítě, neboť matka v sobě obsahuje aspekty 
hravého a bezstarostného dítěte, které jí umožňují být s reálným dí-
tětem ve spojení. Hrdina je doplněn princeznou (či pannou), moudrý 
stařec patří k božskému dítěti a naopak. V případě léčitele musíme mít 
na zřeteli archetyp léčitel–nemocný. 

Jestliže se jeden pól archetypu projevuje ve vnějším světě, uvnitř 
člověka se aktivuje druhý pól, a oba póly tak tvoří celek, skutečnost 
či realitu. Při nemoci se v nás konsteluje archetyp léčitel–nemocný, 
v nás samotných se kromě nemocného objevuje i aspekt vnitřního 
léčitele, který nám pomáhá. „U mnohých chorob a zranění je k vyléčení 
třeba vnější lékař. Ale žádný doktor nemůže působit bez vnitřního lékaře. 
Doktor může sešívat rány, ale něco v těle a v duši musí pomoci zranění 
a chorobu překonat.“56 archetyp má tendenci projevovat se jako celek.

Lidská psychika těžko snáší polaritní situace, jejich obojakost, 
nejasnost, ambivalenci, která bývá zdrojem úzkosti a nejistoty. o co 
snazší je přiklonit se k jednomu aspektu polaritní dvojice, identifi-
kovat se s ním a druhý pól vytěsnit, odsunout do nevědomí nebo 
na lidi kolem sebe. analytická psychologie to nazývá „štěpení arche-

56) GUGGeNBÜhL-craIG, a. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 
2007, s. 69. IsBN 978-80-7367-302-4
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typu“. a právě uplatňování moci může být cestou, jak překonat roz-
štěpení archetypu57 a znovu jej uvést do původní jednoty. 

Každá role je utvářena jak zevnitř – osobou, jež ji „hraje“, tak 
zvenčí – společenskými očekáváními. Kolem postavy lékaře naše 
doba vytváří jakýsi kult, jehož odrazem mohou být televizní seriály 
z nemocničního prostředí, které se vyznačují vysokou mírou sledo-
vanosti, či oblíbené románové postavy lékařů. aureolu zachránce 
a léčitele vytvářejí také sami pacienti. Nemocní lidé (již samo slovo 
ne-mocný odkazuje k nedostatku moci) jsou většinou ve specific-
kém psychickém rozpoložení. Bývají v regresi, úzkostní, dětinští… 
a upínají se často k postavě lékaře jako ke zdroji všech nadějí i obav, 
téměř jako ke spasiteli či všemocnému mágovi. Tím sami klienti či 
pacienti do značné míry stínovou kvalitu lékaře evokují. Pacient, 
který odsouvá svou část archetypu léčitel–nemocný na lékaře a zdra-
votnický personál, je pasivní, odevzdaný, bez odpovědnosti k sobě 
a svému zdraví; léčení se ho netýká, je to práce pro zdravotníky.

I lékař v sobě obsahuje jak léčitele, kterého projevuje ve vnějším 
světě, tak nemocného – pacienta. Lékař, který rozštěpil archetyp lé-
čitel–nemocný a identifikuje se jen se stranou léčitele, není v kon-
taktu s „nemocným“ v sobě. Tato část archetypu patří v jeho pojetí 
jen těm druhým, pacientům, od kterých je jako zdravý a silný lékař 
oddělen. Není tedy ani v kontaktu se skutečným nemocným. Vidí 
symptomy, pojmenuje je a předepíše léčbu. Plně mu vyhovuje pasiv-
ní pacient, který na něj ve všem spoléhá a je mu zcela oddán. a to 
je právě místo, ve kterém dochází k uplatnění moci. moc je podle 
Guggenbühl-craiga (2007) oním spojujícím faktorem, který opět 

57) archetyp (z řec. arche-typos, první vzor, ražba) znamená pravzor, tradicí posvě-
cenou a typickou postavu, představu, příběh. Ve starověké filosofii je to pravzor 
(idea), vzorec věcí, v literatuře označuje vzorovou postavu. Pro analytickou psy-
chologii pojem zavedl c. G. Jung. Je to základní činitel, který ovlivňuje naše pro-
žívání a jednání na hlubších úrovních, jež nejsou často racionálně vysvětlitelné. 
archetypy jsou společné všem kulturám, na jejich základě je nám společné chá-
pání skutečnosti. Na archetyp můžeme nahlížet také jako na vrozenou možnost 
chování, která se vyvinula v průběhu lidských dějin. 
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sjednocuje rozštěpený archetyp. mocný a neosobní lékař k sobě dru-
hou polovinu archetypu, tedy bezmocného, emotivního pacienta, 
znovu připojil mocí.

sjednocování odštěpené části archetypu mocí se objevuje na 
všech úrovních mezilidských vztahů. může se projevovat v manžel-
ském svazku touhou jednoho partnera po mileneckém vztahu (hr-
dina a panna), může být ve vztahu rodičů a dětí, mezi mužem a že-
nou, ale také v pracovních vztazích. rozštěpený archetyp spojený 
mocí se objevuje v určitých obměnách u všech pomáhajících profe-
sí. I v postavě učitele lze nalézt rozštěpený archetyp, který odděluje 
polaritu moudrý dospělý–nevědomé dítě. Žádný člověk však není úpl-
ně dospělý, v každém z nás se nachází něco dětského. Učitelé, kteří 
svou dětskou stránku ztratili, stojí proti dětem téměř jako nepřáte-
lé, nezvládají jejich divokost, nekonečnou hravost, živost a upoví-
danost a slepě vyžadují disciplínu a poslušnost. Dobrý učitel však 
v sobě podněcuje nevědomé dítě a v dětech vědoucího dospělého. 

Již v kapitole o altruismu jsme spekulovali nad otázkou, zda exis-
tuje nezištné pomáhání. analytická psychologie má jasnou odpo-
věď: světlo neexistuje bez stínu, nejušlechtilejší činy vycházejí ze 
světlých, nezištných motivů, stejně jako z temných a zištných moti-
vů. mocenský stín tedy patří k pomáhání.

5.2 Uspokojování vlastních potřeb

souvislosti mezi pomáháním druhým a uspokojováním vlastních 
potřeb jsme se dotkli v předcházející kapitole, kdy jsme poukazo-
vali na kolektivní negativní fantazie o jednotlivých pomáhajících 
profesích. Byl to onen lékař-šarlatán či sociální pracovnice-inkvizi-
torka, kteří v pomáhání druhým uspokojovali své touhy po ovládá-
ní a moci. Doposud jsme nezmínili například postavu psychologa 
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– citlivého a chápajícího svůdníka, tedy roli erotiky a sexu v pomá-
hajících vztazích. 

schmidbauerova (2000) analýza syndromu pomáhajících, které 
se budeme věnovat v následující kapitole, odhaluje v aspektu narcis-
tické nenasytnosti touhu pomáhajícího po uspokojení vlastních po-
třeb, jejichž naplnění v pomáhání očekává. ať jde o potřeby uznání 
a obdivu nebo sycení potřeby lásky a přijetí, které souvisí s deficity 
z dětství. Narcistická nenasytnost je také jeden z motivů, který vede 
lidi do profesního pomáhání, a bez ní by v našem sociálním systé-
mu pomáhající profese pravděpodobně neexistovaly. očekávání lás-
ky a přijetí za vstřícnost, ochotu a laskavost bude jedněmi označo-
váno za jev běžný a přirozený, zatímco druzí budou poukazovat na 
nestabilnost a závislost kvality pracovního výkonu podle míry proje-
vených kladných emocí. 

V úvodu kapitoly jsem zmínila spojení pomáhání a erotiky či 
sexu. Je to téma velice citlivé, právě proto, že odkazuje na polarit-
ní kvality moc–bezmoc, pomoc–zneužití a na temné kvality pomá-
hajících. Vzpomeňme si na případy sexuálně zneužívajících lékařů 
nebo na šokující sexuální vztahy učitelek/učitelů a žáků/žaček. Na 
případy pedofilních pedagogů a lékařů či na aktuální vlnu zpráv 
z katolické církve, které odhalují případy sexuálního zneužívání dětí 
v řadách kněží. To všechno jsou medializované případy, na které 
společnost upřela svůj pohled. Konkrétní pomáhající z nich vychází 
jako temný tvor z hlubin podobný ďáblu, protože pomáhající pro-
fese podléhají jasným představám o roli svých pracovníků (viz kapi-
tola 3.2.1). Naprostá nesmiřitelnost péče a jejího zneužití vyvolává 
ve společnosti silný odpor, protože naráží na osobní silné emoční 
zážitky zrady a zneužití, se kterými má ve větší či menší míře zkuše-
nost téměř každý.

schmidbauer (2008) rozlišuje dva typy pomáhajících. U jedněch 
je patrné abstinenční chování a u druhých chování zaměřené na 
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uspokojování pudů. Druhá z možností se však nevyskytuje tak čas-
to. Například v psychoterapii je porušení abstinence dlouhý proces, 
jakýsi namlouvací tanec, kdy pomáhající i klient na sebe vzájemně 
působí a zmenšují mezi sebou distanc. Do hry se může dostávat 
oboustranné okouzlení, zamilovanost. sexuální excesy pomáhají-
cích mohou být v přímé souvislosti s již zmiňovaným syndromem 
pomáhajících. „Ale kdo si volí pomáhající povolání, má-li skutečně pev-
nou sebedůvěru?… primárně nejisté sebevědomí se může stabilizovat tím, 
že se závislost a neuspokojenost potřeb deleguje na okolí… Dalo by se říci, že 
pomocník, který je více než ostatní nejistý, zda je hoden lásky, si přeje mít 
prostředek navíc, aby lásku získal.“58 

Podstatně jiné jsou případy, kdy jde o zneužití dětí nebo o zvrhlé 
sexuální praktiky, do kterých jsou klienti manipulováni. Umělecké 
ztvárnění podobného případu představil například film „Pianistka“ 
režiséra michaela hanekeho nebo almodóvarova „Špatná výchova“.

V analytické psychologii jsou sexuální fantazie mezi terapeutem 
a klientem předmětem hlubšího zkoumání povahy terapeutického 
vztahu, jeho potřeb a směřování (Guggenbühl-craig, 2007). Jak 
víme, pro situaci pomáhání je vztah nutný. Doposud jsme mluvili 
o psychologické rovině vztahu, ale nebrali jsme v úvahu také jeho 
tělesný aspekt, který k němu patří. V každém vztahu je láska i nená-
vist, tedy konstruktivní i destruktivní prvky, které se podle okolností 
střídají. Jungovská psychoterapie cíleně pracuje s erotickými fanta-
ziemi klientů a podněcuje je, aby v rámci terapie své fantazie roz-
víjeli. V určité fázi se totiž ukáže, zda jde o fantazie konstruktivní 
(pozitivní) nebo ničivé (destruktivní). aktivizace sexuality na zákla-
dě touhy po ničení zasahuje také analytika a probouzí u něj stejnou 
touhu. Je-li vynořená sexualita výrazem ničivých sil, je úkolem tera-
peuta i klienta ji se vší vážností analyticky prozkoumat. Pokud tak 
neučiní, otevírá se druhá možnost, a tou je ničivou sexualitu odžít. 

58) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008, s. 101. IsBN 978-80- 
7367-369-7
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Ničivá sexualita totiž přímo nutkavě naléhá na odžití, aby se mohla 
ničivě projevit, což je podstatný rozdíl mezi ní a pozitivními erotic-
kými fantaziemi, které jsou výrazem pozitivního vztahu, u kterých je 
nebezpečí odžití výrazně menší. 

cílem terapie není vztah mezi terapeutem a klientkou, ale vyléče-
ní klientky. Terapeutický vztah si můžeme představovat jako prázd-
nou nádobu mezi terapeutem a klientem; pokud se vztah fyzicky na-
plní, přestává být prázdnou nádobou, ve které se odehrává léčebný 
proces. Guggenbühl-craig (2007) připomíná přímou úměru mezi 
sexuální touhou v terapeutickém vztahu a ničivou sexualitou: čím 
větší nutkání a naléhání na odžití sexuálních fantazií ve vztahu tera-
peut či klientka pociťují, tím větší je pravděpodobnost, že jde o de-
struktivní sexualitu.

5.3  Syndrom pomáhajícího: co to je mít 
„šmidbauera“?

Je velmi zajímavé a prospěšné detailně zkoumat otázku, proč se 
někteří lidé rozhodnou pomáhat druhým a činit tak v rámci své 
profese dny, týdny, roky, celý život. co člověka vede k tomu, aby 
se denně potýkal s temnou, odvrácenou, mnohdy krutou strán-
kou našeho světa a systému? co jej vede k tomu, aby trávil svůj 
čas s nešťastnými, zoufalými a duševně nemocnými lidmi? Proč se 
chce potkávat s nemocnými lidmi nasáklými strachem a obavami 
nebo vídat rozpadlá lidská těla? Proč tráví celý svůj život v hluku, 
křiku, v marné snaze jej utišit, obklopen nezkrotnou energií dětí? 
Například schmidbauer (2000) zastává psychoanalytický výklad 
hledající kořeny těchto voleb v neuspokojivém dětství, Guggen-
bühl-craig (2007) zase ve specifické psychologické struktuře po-
máhajícího, která má potřebu dotýkat se výrazných polarit lidstva. 
Na otázku po vnitřní motivaci by si však každý pomáhající měl 
umět odpovědět sám.
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V předchozím textu jsme několikrát zmiňovali, že určité jevy jsou 
důsledkem syndromu pomáhajícího. Nyní tedy nastal vhodný čas 
konečně si tento termín vyjasnit. autorem termínu syndrom pomá-
hajícího59 (dále jen sP) je německý psycholog a publicista schmid-
bauer (2000), který vedl skupiny příslušníků sociálních povolání 
zaměřené na další vzdělávání formou skupinové dynamiky. Při dlou-
hodobé práci s těmito pomáhajícími objevil, že je spojují určité po-
dobné druhy problémů. Pokusil se je systemizovat a nazval je syn-
drom pomáhajících. 

Koncept syndromu pomocníka by měl pomáhajícího dovést 
k hluboké analýze vnitřních motivací pro životní volbu tohoto po-
volání. Kdybychom termín porovnali s podstatně známějším termí-
nem syndrom vyhoření, museli bychom uznat, že syndrom vyho-
ření popisuje typické důsledky jednání pomáhajícího, které má své 
kořeny v syndromu pomáhajících. autor termínu je svým zaměře-
ním psychoanalytik, a proto je obsah jeho práce v mezích psycho-
analytické terminologie. 

V sP jde o typickou kombinaci určitých opakujících se příznaků 
jak v chování, tak v prožívání pomáhajících, které ve větší či men-
ší míře pracovníky poškozují a ovlivňují jejich profesní výkony. Na 
první pohled vypadají jako soubor zdánlivě nesouvisejících jevů, 
které však ve spojení s konkrétní životní historií pracovníka zapadají 
do smysluplného celku. Jejich odhalení a porozumění může dávat 
impulzy k řešení neuspokojivých situací. „Každá psychologická teorie 
má dvojí kvalitu: můžeme ji aplikovat na druhé, nebo ji vnitřně přijmout 
jako součást uvažování o vlastním já, o jeho dějinách, jeho vztahu k realitě 
a jeho cílech.“60

59) V překladu autorovy publikace Psychická úskalí pomáhajících profesí (Portál, 2000, 
z německého originálu Die Hilflosen Helfer, 1977,1992) je používán termín Syn-
drom pomáhajících. V novější publikaci Syndrom pomocníka (Portál, 2008, z ně-
meckého originálu Das Helfer-Syndrom, 2007) je užíván termín Syndrom po-
mocníka, shodný s názvem publikace. 

60) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008, s. 228. IsBN 978-80- 
7367-369-7
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syndrom pomocníka se projevuje například neschopností vyjád-
řit vlastní pocity a vlastní potřeby, těžkostmi v blízkých a intimních 
vztazích, nepřipouštěním si vlastní slabosti a bezmoci, neschop-
ností otevřeného přiznání vlastních emocionálních problémů, pro-
blémy s adekvátním projevením agrese, vystupování v roli za nena-
padnutelnou fasádou, která vyjadřuje zdánlivou všemohoucnost. 
V projevech převažuje kontrolované chování orientované na výkon 
a vnitřní touha po jeho perfektním provedení. Pracovník s sP může 
působit jako neradostný, ale spolehlivý, mrzoutský, ale obětavý, ne-
milosrdný vůči vlastnímu já, ale svědomitý vůči druhým. K proble-
matice sP patří také nedostatečná ohraničenost pracovního výkonu, 
kdy pracovní problémy zaplavují osobní život pomáhajícího v mi-
mopracovním čase.

Zjednodušeně můžeme říci, že v syndromu pomocníka je pomá-
hání obranou. orientace na pomoc a plnění potřeb druhým umož-
ňuje pomocníkovi nezabývat se sám sebou a svými potřebami, ale 
také traumaty a zraněními. Činí z něj bezmocného pomocníka.

syndrom pomocníka má pět témat:
odmítnuté dítě
Identifikace s Nadjá (jáským ideálem, superegem)
Narcistická nenasytnost
Uhýbání před vzájemností
Nepřímá agrese.

Odmítnuté dítě

Člověk je bytostí ryze společenskou. Bez vztahů nemá jeho existence 
smysl, což podtrhuje fakt, že lidská mláďata se rodí nejméně „při-
pravena“ na požadavky prostředí a jsou zcela závislá na péči rodičů 
(či jiných tzv. vztahových osob) nejdéle ze všech mláďat v živočišné 
říši. celý lidský život je v úzké souvislosti se společenstvím ostat-
ních lidí, se kterým spoluvytváří to, co se nazývá kultura. milovní-
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kům antropologických studií lidských kultur jistě neušly informace 
o trestu vyobcování – vyloučení z komunity, který vždy patřil k těm 
nejtvrdším. 

Pozorování velmi malých dětí odhalilo skutečnost, že blízkost 
a péče vztahové osoby je pro ně do jisté míry důležitější než uspoko-
jení ostatních potřeb (hladu, žízně, zvědavosti, spánku). Jsme tedy 
stvořeni pro vztahy a soužití s ostatními; můžeme hovořit dokonce 
o prvotní připravenosti nebo o nastavenosti ke vztahům (resp. k po-
zitivním vztahům a k lásce). opakovaná poranění této prvotně exis-
tující připravenosti navazovat vztahy mohou vést ke snaze vyhýbat 
se jim, protože představují nebezpečí opětovného bolestného psy-
chického zraňování. 

co je to „odmítání“? Prvotní symbiotický vztah matky a dítěte 
bývá postupně narušován potřebou individualizace. malý člověk 
pomalu vytváří své Já uprostřed své rodiny, mezi svými vztahovými 
osobami, které vnímá jako všemohoucí a bezchybné. avšak vztahy 
jsou oboustranně ambivalentní, jak jsme uvedli v předcházející ka-
pitole. obsahují lásku i nenávist, potřebu blízkosti i afekt zlosti. Po-
stoj vztahových osob k dítěti se neustále pohybuje na škále mezi od-
mítnutím a přijetím, přičemž odmítnutí může mít tisíce podob od 
bezděčného nevědomého gesta až po hrubé fyzické vyjádření. 

Každá rodina má svou specifickou kulturu, do které se dítě na-
rodilo. Jsou rodiny, kde je například povoleno plakat – pociťovat lí-
tost, ale nesmí se vyjádřit vztek, v jiných rodinách je do určité míry 
povoleno vyjadřovat agresi, ale nevyjadřují se láskyplné city. V ně-
kterých rodinách se po generace opakují specifické komunikační 
kódy a konstelace tak, jako se opakují profese (například z oblasti 
pomáhání). Po generace předávaná nastavenost pomáhat je také od-
razem generačního předávání traumat. 

odmítnutí je nástroj socializace, nástroj učení a formování dítě-
te do ‚tvaru‘ naší kultury. Tento nástroj funguje zhruba tak, že dítě 
není přijímané takové, jaké je (divoké, přírodní, nekultivované), ale 
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odmítáním (i jinými výchovnými a formujícími postupy) je určová-
no, který typ chování je žádoucí a který ne. Dítě je odmítnuté za ně-
jaké své projevy (vztek, žárlivost, lhaní, nepořádnost,…), které však 
autenticky zrcadlí jeho pocity a vlastnosti. Získat zpět přijetí vztaho-
vých osob znamená chovat se podle jejich přání. Dítě cítí, že je oce-
ňováno/milováno za chování, kterým se přizpůsobuje představám 
svých rodičů. Tak výrazně pociťuje dichotomii mezi přirozenými re-
akcemi svého Já (například vztek, hněv, divokost, žárlivost…), které 
přinášejí odmítavý postoj rodičů, a mezi přizpůsobeným chováním, 
které je oceněno. To může v různé míře vést k popření vlastních po-
třeb (nemohu vyjádřit vztek, i když jej cítím), které se stane normou 
(necítím vztek), a k chování orientovanému na výkon (chci být ceně-
ný, proto udělám vše, co je požadováno).

Princip odmítání, který praktikují asi všichni rodiče jako nástroj 
socializace a formování osobnosti dítěte, bude zřejmě velmi starý 
a ve své podstatě přirozený a funkční. Pokud chceme, aby si dítě 
vštípilo zásadní normy kultury, ve které se pohybujeme, nemáme 
příliš velký výběr nástrojů, jak mu tyto normy účinně předat již ve 
věku, kdy není racionálním prezentacím přístupné. Problematickou 
je spíše míra, síla a zdánlivá nutnost některých odmítavých zásahů. 
Do jaké míry je odmítnutí skutečně nutné a do jaké míry je to zvyk 
nebo tradicí předaná reakce rodiče? Do jaké míry jen kopírujeme to, 
co jsme sami zažili?

V rámci Psychomotorického systému Pesso-Boyden (PBsP) je pro-
blém nahlížen z trochu odlišného úhlu.61 Předpokládá se, že děti 
v sobě mají zakódovaný vzorec správné matky a otce, vědí, jak má 
fungovat sourozenec či babička, mají v sobě zakódovaný vzorec 
správné rodičovské péče a lásky, správně fungujícího rodinného sys-
tému. mají také schopnost na sebe jednotlivé role vzít a chovat se 

61) PBsP (zkratka z angl. Pesso Boyden system Psychomotor) je celostní psychotera-
peutická metoda vytvořená manžely albertem Pesso a Dianou Boyden-Pesso ve 
spojených státech v druhé polovině dvacátého století.
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podle nich, tak jak to vyžaduje situace v rodině. „Jestliže dítě zažívá 
a cítí, že jeho rodiče byli velmi zraněni, tím, že je vlastní rodiče odmítali, 
v jeho maličkém srdci a soucitné duši se probudí nevyslovené a možná také 
nevědomé přání, aby se jeho rodičům bylo dostalo lepší péče. Dítě ‚ví‘, že 
každé malé dítě potřebuje a očekává dobrou péči.“62 

Děti, které soucítí se svým zraněným rodičem, si uvědomují, že 
nenaplnění jejich vlastních potřeb úzce souvisí s deficity, které má 
jejich rodič ze svého vlastního dětství. To může nastartovat proces 
„rodičování“ během dětství, jenž má podle alberta Pessa dva zdro-
je: 1. soucit, který dítě cítí se svým zraněným rodičem, jenž přetrvá-
vá často i celý život. 2. víra, že výsledkem dětského úsilí o zaplnění 
mezery v roli bude i to, že rodiče se konečně budou schopni dob-
ře postarat i o dítě samotné. Nesprávné rodičovské chování vytváří 
„mezery v rolích“, které děti vnímají a chybějící místo v systému mají 
tendence vyplňovat sami sebou. Jsou připraveny na nervové úrovni 
vnímat a na behaviorální úrovni jednat jako dospělí členové rodiny, 
mohou se stát například virtuální matkou své matce. 

Takto tvrdě pracující děti nemohou užívat svou životní energii 
jen k budování sebe sama, tedy svého já, ale vkládají ji do zmíně-
ného zaplňování mezery v rodině. „Viděl jsem během psychoterapeu-
tických sezení mnoho dospělých, kteří byli zaplaveni empatií, lítostí a sou-
citem v přítomnosti někoho, kdo reprezentoval zraněnou, ale hluboce 
milovanou část jejich reálného rodiče. Vidět to, je hřejivé a zároveň srdce-
ryvné. Hřejivé, protože to je obyčejně v příkrém kontrastu s rozhořčením, 
které takový klient pociťuje na nějakou jinou část svého reálného rodiče. 
Je krásné vidět, jak může být lidská bytost hluboce dojata a motivována 
pomoci jinému člověku. Srdceryvné proto, že dospělí pláčou a pláčou jako 
malé děti, které jsou těžce přetíženy úkolem léčit rány dospělého, který měl 
správně pečovat o ně.“63

62) Pesso, a. mezery v rolích. Text pro workshop v Čr, květen 2003. Dostupné: 
http://www.pbsp.cz/texty/txtpss2.htm

63) Tamtéž.
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Je třeba dodat, že dětští ‚pomahači‘, zvyklí ‚rodičovat‘, zcela lo-
gicky často volí tuto dobře zvládnutou, naučenou, a tedy bezpečnou 
formu existence a vztahů i v dospělosti ve své profesní orientaci. 
Podle schmidbauera (2000) si ten, kdo si zvolí pomáhající povolání, 
často nevědomě řeší rané trauma odmítnutého dítěte, hlad po uzná-
ní, po empatickém porozumění a po vzájemnosti, hlad po vděčnosti 
a obdivné lásce těch, kterým je pomáháno. Dá se dokonce předpo-
kládat, že by celý systém sociální pomoci v západních státech ne-
mohl existovat bez mechanismu syndromu pomáhajících, který stá-
le zajišťuje dostatek pomáhajících, jež jsou ochotní do úmoru dřít 
za poměrně nízké finanční ohodnocení.

Identifikace s Nadjá

Nadjá je koncept, který je v blízkém poměru k termínu superego. 
Podle freuda je to jedna ze tří součástí já (superego, ego, id), která 
se řídí principem dokonalosti. Nadjá chce být dokonalé, vztahuje se 
k ideálům. Vzniká působením výchovy, rodičovské i školní, která se 
nás snaží civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. 
Je naší zažitou vnitřní morálkou, systémem zákazů, příkazů a tabu, 
přesvědčeními o tom, co je dobré a co špatné, která jsme do sebe 
vtiskli v dětství. 

V konceptu syndromu pomáhajících představuje jakousi směsici 
našeho velikášství, pevného zastávání ideálů, jež uznáváme, a vyso-
kých nároků na sebe a svou práci. máme jasnou představu o tom, 
co se musí udělat a jak to bude vypadat, což nás může odpojovat 
od skutečných potřeb reality kolem nás. Tyto nároky nám nedovo-
lí vidět krásu své práce či slyšet pochvalu od ostatních. Vidíme jen 
chyby, které je třeba příště odstranit, a selhání, kterých jsme se do-
pustili. Kdo je dokonalý, nesmí zklamat. 

Identifikací s Nadjá člověk získává sílu, která ho vede k neúnav-
né činnosti, ale zároveň ho ochuzuje o sebecit a schopnost vcítění 
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k druhým. Být pod vlivem ideálů Nadjá znamená vystupovat v roli 
„superpomáhajícího“ za nenapadnutelnou fasádou s kontrolo-
vaným chováním orientovaným na výkon. V novější práci schmid-
bauer (2008) hovoří o „Grandiózním já“ neboli vyfantazírované 
ideální postavě, se kterou se pomáhající identifikuje. Vzniká fanta-
zírováním nad ideálem, jehož reálná podstata se pomáhajícímu ne-
dostává, ale po níž touží. Například při nedostatečné mateřské péči 
si dítě vysní ideál pečující osoby, se kterou se identifikuje. Pak se 
může stát dokonalou zdravotní sestrou, která nemůže nikoho zkla-
mat a musí být všemi milována. Grandiózní já pudí k neustálé práci, 
k neustálému úsilí, jež odvádí člověka od vlastní deprese. 

Podle statistického materiálu (schmidbauer, 2000) jsou lidé pra-
cující v pomáhajících profesích velmi ohroženi možností drogové 
a jiné závislosti, depresemi a sebevražednými pokusy. Na jedné stra-
ně jsou zatíženi hromadícími se stresujícími faktory, na druhé stra-
ně pro ně chybí bezpečná cesta rozpouštění a ventilace stresu. V ta-
kovém případě se jeví ohrožení závislostmi a depresemi jako velmi 
logické. mezi učiteli s praxí 1–10 let trpí neurotickými problémy 
8,3 %, u učitelů s praxí 20 a více let je to již 30 % osob.64 

Narcistická nenasytnost
Pojem narcismus je v psychoanalytické teorii chápán jako postoj člo-
věka k sobě samému, tedy sebecit. Narcistické uspokojení je tedy 
něco zcela přirozeného, přirozená sebeláska, péče a sycení se, které 
je nutné a důležité pro vývoj.

Narcistickou složku v nás lze sytit pochvalami, uznáním a respek-
tem. Takto posilujeme ego, jehož rozvinutí je důležité pro zvládání 
existence, jak jsme psali v kapitole o projekci (4.1). malé děti citli-
vě vnímají, jak jsou přijímány, co se okolí (vztahovým osobám) líbí, 

64) císaŘoVá, P. chybovat je lidské. Psychologie dnes, 2002, roč. 8, č. 5, s. 18. IssN 
1211-5886
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co na nich oceňuje. odmítnuté dítě, které plní přání vztahových 
osob, časem ztrácí svůj sebecit, přestává vnímat své vlastní potřeby 
a postupně se identifikuje s naplňováním potřeb rodičů. Jeho nar-
cistické uspokojování probíhá v interakci s výkony, nikoliv s vlastní 
osobností. Pokud byl náš sebecit zraňován, nebylo mu umožněno 
dostatečné sycení, vzniká v nás hladovost, dokonce nenasytnost po 
narcistickém uspokojení, po lásce a uznání. Jsme ochotni udělat co-
koliv, abychom dosáhli přijetí.

Potvrzení, přijetí, láskyplná slova, ocenění. málokdo z nás může 
prohlásit, že se mu toho všeho dostávalo v primární rodině v uspo-
kojivé míře. V naší kultuře není chválení a vyzdvihování druhého 
nijak výrazně používané, proto mohou být jiné kulturní postoje 
vnímané jako „inflace“ lásky. setkala jsem se s názorem, že není 
dobré často vyslovovat ocenění, protože tím devalvujeme jeho sílu. 
Jako příklad „inflace lásky“ byla uváděna americká kultura, kde se to 
(podle filmové produkce) větou „mám tě rád“ jen hemží, ale pro čes-
kého diváka to působí jako povrchní přetvářka, která není míněna 
od srdce.

Uhýbání před vzájemností

Uhýbání před vzájemností se projevuje tak, že se pomáhající vy-
hýbá vztahům na základě prostého a jednoduchého dávání a bra-
ní a vyhledává vztahy, kde může jednostranně dávat, poskyto-
vat  pomoc. Často tak činí nevědomě; „potřební“ lidé ho prostě 
 přitahují. 

schmidbauer (2000) poukazuje na neschopnost pomáhajících 
se sP vybudovat partnerské vztahy, kde by s partnerem střídavě za-
ujímali progresivní a regresivní úlohu. Jsou trvale „obsazeni“ v roli 
vůdce, organizátora společného života, „toho zodpovědného“ a „ro-
zumného“ v partnerské dvojici, toho, kdo se stará. Podobnou péči 
protějšku nesnesou, po partnerovi vyžadují jen plnění pokynů a to 
považují za projev lásky a oddanosti. 
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Jak jsme již konstatovali, „bezmocný pomocník“ (pomocník se 
sP) nevnímá své emocionální potřeby. Jeho vlastní dětské stránky, 
touha po uznání, sebepotvrzení a zaopatření, jsou potlačeny. Proto 
se vyhýbá vztahům, kde by mu je někdo nabízel a kde by mohl být 
čímkoliv jiným než tím, kdo dává. Dávání mu poskytuje jistotu, že 
je potřebný, a upevňuje jeho sebepojetí. Jeho vlastní potřeby ho tak 
znejišťují, že je raději vůbec nevnímá. 

Na druhou stranu je pozice dávajícího strategická, protože umož-
ňuje udržet si status nezávislosti, „nezadluženosti“ a kontroly.

Tak jako je obtížné přijímat od druhých, je stejně těžké projevit 
splnitelná přání. „Pomáhající se sP bude pro sebe zpravidla něco 
požadovat teprve tehdy, když je pomáháním druhým úplně vyčer-
paný. ale i potom bývá většinou obtížné rozhodnout, jestli oprav-
du něco pro sebe chce, nebo jestli zamýšlí doložit druhým, nyní se 
nabízejícím pomáhajícím, jejich bezmoc…“65 mnoho pomáhajících 
čeká a vlastně ve skrytu doufá, že si jejich potřeby všimne někdo 
jiný. Pokud se tak stane a někdo jim pomoc nabídne, nemohou ji 
přijmout. Často dochází k tomu, že nevyslovená a nahromaděná 
přání se projeví ve formě výčitky, a pak bývá většinou obtížné je ně-
jakým způsobem plnit. Jinou formou skrytě projevených přání je 
tělesné nebo psychosomatické onemocnění, které souvisí s přepra-
covaností. až nemoc, která dostane pracovníka do stavu bezmoci 
(ne-moci), může nepřímo poukázat na to, že také něco potřebuje. 

Nepřímá agrese

„Dítě, které naráží na lhostejné, extrémně sebestředné, a možná dokonce 
přímo nepřátelské prostředí, se brzy naučí potlačovat svou primární reak-
ci: nezměrnou zuřivost.“66

65) schmIDBaUer,W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000, s. 117. 
IsBN 80-7178-312-9

66) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008, s. 46. IsBN 978-80- 
7367-369-7
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malé dítě má v sobě zakódovanou jasnou představu o spravedl-
nosti, o tom, co je dobré a co špatné. Jeho jasná představa se mění 
teprve pod vlivem rodiny a školských systémů. Když cítí hněv z ne-
spravedlivé situace, nemůže si s ním nijak poradit, je jím ovládáno, 
vztek s ním hodí o zem a lomcuje jím nebo jej zažene do kouta či 
vyžene z místnosti. Když jej dospělí nutí, aby se ovládalo, neví, jak 
se „ovládání“ dělá.

Pod tlakem odmítání a trestů většinou nakonec zvládne vztek, 
který v něm dřímá, nevyjadřovat. Je v něm touha po pomstě, ale 
také vědomí, že mu nic jiného než přizpůsobení nezbývá, neboť 
zdroje všeho, co potřebuje, mají dospělí, na kterých je závislé.

Procesem odmítání a postupnou identifikací s náročným Nadjá 
na svůj vztek zapomene a vytěsní jej. 

mnozí dospělí považují neprojevování agrese za kvalitu vysoce 
hodnotnou. Kdo tvrdí: „Já se nikdy nerozčílím, nenechám se unést emo-
cemi“ nebo: „V našem manželství se nikdy nehádáme“, možná nelže, 
ale spíš upozorňuje na to, jaký vztah má ke své agresivitě. okolí vět-
šinou tohoto klidného člověka oceňuje právě za jeho mírnost. Pou-
čeni Personou a jejím stínem již víme, že vztek se prostě neztratí. 
Je to samostatná kvalita, která se hlásí o své místo na světě. Takový 
extrémně hodný člověk pak může být kvartálním alkoholikem. může 
také projektovat vztek na svět kolem sebe – vidí jej pak plný krutých 
a zlých lidí – a může se snažit tento svět napravit. Nebo se nevyjád-
řený vztek promění v somatické onemocnění. 

Žádný hodný člověk není „dokonale hodný“ a jeden z manévrů, 
jak upouštět svůj vztek, je používat jej nepřímo. Nepřímá agrese 
je v zásadě částečně kontrolovaný projev agresivity, který se ne-
odehrává současně s jejím prožíváním. Je to tedy jakási „odložená“ 
agrese, kterou pomocník nevyjadřuje přímo. To znamená, že se 
nevyjadřuje adresně, jmenovitě, ve chvíli, kdy je opravdu naštva-
ný. Vyjadřuje se oklikou nebo používá pomlouvání či manipulaci. 
Takový vztek pak nemá šanci se kultivovat ve vztazích a v kontaktu 
s realitou.
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Vztek pomáhajícího bývá často namířen proti všem, kdo stojí 
mezi ním a jeho svěřencem: proti rodině, která se tak špatně stará, 
proti kolegům, kteří to dělají špatně a mohli by mu do jeho práce 
zasahovat. Je namířen proti všem kromě objektu jeho pomáhání. 
„Kdo může jako supervizor nahlédnout do zákulisí školy nebo mateřské 
školky, vidí, že deklarovaná spolupráce s rodinnými příslušníky jejich svě-
řenců je pouhou fasádou. Učitelé a vychovatelé obvykle považují rodiče za 
své přirozené nepřátele. Nepřímé agrese jsou dobře vidět, zejména když 
musí pomocník zpracovávat nespokojenost.“67 Dalším terčem nepřímo 
vyjádřené agrese tedy také mohou být konkurující pomáhající a spo-
lupracovníci. Při práci se skupinami pomáhajících se také objevuje 
téma „škodění“ namířené na nadřízené. Pomáhající v roli „škodiče“ 
s chutí poukazuje na poradách na chyby, které dělá vedení či ostatní 
pomáhající, využívá každé příležitosti ke znepříjemnění „šéfova“ ži-
vota a získává tím škodolibou satisfakci.

Druhým a neméně častým jevem bývá namíření agrese proti sobě 
samému nebo proti svým nejbližším, kde si to pomáhající tzv. může 
dovolit, protože zde může, alespoň částečně, vystoupit z role. Za-
blokování přímé agrese může vést až k neschopnosti odmítnout 
přání druhých nebo se postavit na odpor proti nespravedlivému za-
cházení. Pracovník, jehož agrese nikdy řádně nevyjdou najevo, je na-
konec trvale podrážděný a nespokojený. 

obracení agrese proti sobě má rovněž kořeny v dětství. V určitém 
stadiu života dítě vztahuje všechny problémy samo na sebe. Je to 
jeho způsob, jak se vyrovnávat se situací, které nerozumí. Pokud mu 
nikdo neřekne, co stojí za rodičovou špatnou náladou, že to jsou 
například problémy v práci, dítě má pocity viny, cítí, že je nějak spo-
luúčastno na rodičově trápení. Namíření agrese proti sobě je často 
dětmi prožíváno jako jediný způsob, jak ji zpracovat. Pokud je utvr-
zováno zvenčí o špatnosti agresivních výlevů, cítí se samo špatné, 

67) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008, s. 49. IsBN 978-80- 
7367-369-7
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ale agrese je v něm, je tady a musí s ní něco dělat. Z arteterapeu-
tické praxe známe obrazy, kdy se ostré nože a zuby jako dýky noří 
do vnitřku subjektu. Pocity vzteku a nenávisti se zabodávají dovnitř 
člověka. 

V názvu této kapitoly je podtitul „co to je mít šmidbauera“. Při 
kurzech s pomáhajícími, kde se věnujeme aspektům syndromu po-
mocníka, se často objevuje úlevné povzdechnutí „aha, tak to je ono“ 
a také humorné prvky s tím spjaté. Při dlouhodobější práci s jednou 
skupinou se spontánně vynořilo synonymum pro syndrom pomá-
hajících ve jménu autora tohoto termínu. Účastnice kurzu poctivě 
zkoumaly svého „šmidbauera“ a dokonce zavedly jakési škálování: 
na příštích setkáních referovaly, jaký stupeň „šmidbauera“ u sebe 
pozorovaly. Například druhým stupněm „šmidbauera“ byla oceněna 
pomoc číšníkovi v místní restauraci, kdy měla jedna z účastnic ten-
denci roznést obědy místo něj. Čtvrtým stupněm „šmidbauera“ se 
ocenila jiná účastnice, která hodinu nosila těžký batoh svého nové-
ho přítele, protože jej na společné procházce odložil, aby mohl fo-
tit. Podobné humorné historky pomáhají účastníkům zkoumat toto 
těžké téma s odstupem a nadhledem a vnášet jej do každodenního 
života. 

5.4 Ontologický dluh

Péče o druhé může mít také jinou odvrácenou tvář, jak ji popisuje 
v termínu ontologický dluh Komárek (2000). Upozorňuje na to, že 
veškerý život a existence se odehrává na úkor druhého. od samého 
počátku svého života každé živé stvoření potřebuje něčí energii do-
dávanou v jakékoliv formě k tomu, aby mohlo růst a prosperovat. 
Transdebitace je potom přesouvání dluhu z generace na generaci. 
„Už nejstarší řečtí myslitelé si povšimli, že všechny jsoucí věci jsou na světě 
jaksi na dluh, na úkor jiných, někdy zjevně a jindy skrytěji, a později svým 
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zánikem, kdy opět pustí či rozpustí to, co s takovou úporností držely, tento 
dluh či provinění za krátkodobé povystoupení z nezjevného opět splatí. … 
V mnoha případech je smrt a zánik jedněch doslova životem jiných – smrt 
myší je životem koček a myším je jaksi obtížno se z této skutečnosti radovat. 
I lidský život je takto startován a udržován na úkor jiných bytostí a není 
možné se tomu vyhnout – ontologický dluh, jak ho chápe třeba Drewer-
mann, či chceme-li, dědičný hřích v církevním slova smyslu, nás nemůže 
minout a nemůžeme se z něj vysmeknout, ale musíme se s ním sžít jako se 
svým údělem – až smrt nás z něj vyváže.“68

Komárek (2000) předkládá poměrně provokativním způsobem ná-
zory na transdebitaci – přesun ontologického dluhu v rámci pomáhá-
ní a altruistického chování. Tyto názory vytvářejí alternativu k teorii 
syndromu pomáhajících. V Komárkově verzi je poškozena osoba, jíž 
je pomáháno, kdežto u schmidbauera (2000) je to pomáhající. 

Péče vyvolává u toho, komu je pomáháno, pocit dluhu, který ne-
může nikdy splatit. Upadnutí do pozice závislé na péči druhých je 
tedy vrcholně nepříjemné a nevýhodné, asi jako půjčka u lichváře, 
jíž se potřebný nezbaví po celý život. Naopak pomáhající svým so-
ciálním chováním získává značné výhody, které autor shrnul do ter-
mínu „nevědomý sociální parazitismus“. Ten je postaven jak na faktu, 
že pomáhající svým sociálním chováním získává značnou etickou 
a morální hodnotu v očích spoluobčanů, tak také na skutečnosti, že 
prosperuje na úkor pomáhaného (sociální vampyrismus). Pak je čas-
to obdivuhodná délka života „parazitujících“ pomáhajících. „Získání 
dominance, zároveň spojené s intenzivní péčí i tam, kde by ji nebylo potře-
ba, umožňuje v těchto ‚parabiózách‘ výraznou asymetrii vztahu, která se 
v praxi projevuje neobyčejným vzrůstem činorodosti, svěžesti a prodlouže-
ním věku toho, kdo tuto ‚moc‘ (byť si na své postavení často naříká a jiní 
jej litují) na sebe strhl – jeho protějšek naopak všechnu činorodost ztrácí, 
pasivně přijímá služby a podpory a zástupně na něm vykvétají rozmanité 

68) KomáreK, s. Ontologický dluh a transdebitace. Dostupné: Psych@som 4/2004, 
dostupné: www.psychosomatika.cz

Pomahajici_profese.indd   104 27.1.2011   15:51:18



/ 105 /

odvrácená strana Pomáhajících Profesí

nepěkné aspekty jungovského ‚stínu‘, které by jinak postihly jejich pečova-
tele.“69 celý fenomén se podle autora může zvrhnout do „transdebi-
tační destrukce“, tedy úplného přesunutí ontologického dluhu, které 
může vést až k zániku parazitované osoby.

Na pozadí pomáhajícího chování (míníme tím profesní nebo ži-
votní orientaci) je výrazný pocit dluhu k blízké osobě (nejčastěji 
matce), která se svým životem obětuje pro dotyčného – budoucího 
pomáhajícího, ale dává mu to nevědomě a podprahově opakovaně 
najevo odmítáním, nátlakem, jemným vydíráním. 

Toto schéma odpovídá schmidbauerovu (2000) pojetí kořenů 
syndromu pomáhajících, kdy je pomáhání jako profese ve skuteč-
nosti splácením domnělého dluhu odmítaného dítěte svým chlad-
ným a náročným vztahovým osobám, který nelze ve skutečnosti 
nikdy splatit. Člověk s takto ‚otevřeným účtem‘ pak má tendenci 
splatit tento dluh jiným – společnosti, potřebným, trpícím – pro-
střednictvím působení v pomáhající profesi. 

Podle hellingera (2000) můžeme dávání a braní v mezilidských 
vztazích vidět ve třech formách: 

Odříkání – mám čisté svědomí, protože minimalizuji svou účast 
na dávání a braní, necítím se nikomu zavázán, jsem pozorovatelem. 
odvrácenou stranou tohoto postoje je pocit nadřazenosti nad ostat-
ními, prázdnota a nespokojenost.

Pomáhání – pocit, že jsem oprávněn přijímat až tehdy, když jsem 
sám dal dost, čili dávám dříve, než přijmu. Tento postoj lze číst jako 
„Je lepší, když jsi zavázán ty mně, než když jsem zavázán já tobě“, čili 
jako snahu osvobodit se od vlastních potřeb. Tato snaha je typickým 
rysem syndromu pomáhajícího. 

Výměna – představuje spokojenost plynoucí z hojného dávání 
a hojného braní.

69) KomáreK, s. Ontologický dluh a transdebitace. Dostupné: Psych@som 4/2004, 
dostupné: www.psychosomatika.cz
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Problematiku transdebitace také můžeme nahlížet, vedle Komár-
kova (2000) interpersonálního pojetí, jako intrapersonální jev. Takto 
pojatý dluh vzniká uvnitř nás – jako dluh, který přesouváme v rám-
ci sebe sama jako systému složeného ze subsystémů, anebo slovy 
analytické psychologie, v rámci své persony a jejího stínu. Jedná se 
o dluh vůči sobě, vůči celistvému Já, který pociťujeme jako nedoko-
nalosti, nesprávnosti a komplexy. osoba silně identifikovaná s per-
fekcionistickým ideálem Nadjá má velice nerada svou línou nebo 
třeba jen unavenou stránku. Kdo je identifikován s představou hod-
ného člověka, je nemile překvapen vlastním výbuchem hněvu. a prá-
vě toto pociťování individuálního dluhu vůči sobě jej vlastně vytváří. 
Jeho urovnáváním se zabývají všechny školy psychoterapie, které se 
snaží smířit člověka se sebou, dovést ho k akceptaci svých stínových 
a nechtěných stránek. 

Nakonec se zdá, že jedinou „čistou“ péčí, nezatěžovanou ani 
parazitismem, ani sebedestrukcí, je péče o nás samotné. Když do-
kážeme ocenit sebe sama jakožto bytost polaritní a chybující, kte-
rá se však ze všech sil snaží žít dobře, můžeme pocítit blahodár-
né smíření. To je první krok na cestě k nevytváření a nepřesouvání 
ontologických dluhů. Bytost, která zvědomuje svoje vnitřní bolesti 
a nesnáze, která před nimi neutíká, ani je nezavírá do sklepení ne-
vědomí, ale snaží se je přijmout, tak tvrdě pracuje na „nezadluže-
ných“ vztazích. 

Pojďme se ještě naposledy podívat na problematiku transdebitace, 
tentokrát z jiného úhlu, jako na přesouvání pozitivních hodnot. Tato 
perspektiva nám může pomoci „očistit“ nebo minimálně po opravit 
náhled na pomáhání zatěžkané Komárkovým (2000) pojetím.

opakem přesouvaného dluhu může být přesouvané dávání – 
transgiving, pokud zaměříme svou pozornost na jiné hodnoty, 
které jsou v jevu přítomné. Na místo dlužení můžeme vyzdvihnout 
 obdarování. 
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hovoříme zde o pozitivní emoční výměně. Jako děti dostáváme 
od svých rodičů a jako rodiče dáváme svým dětem, které potom bu-
dou dále dávat. ontologický dluh vůči rodičům splácíme svými dět-
mi, a pokud je nemáme, tak pomáháním druhým. Na jedné straně 
dávání, na druhé braní. Zacyklením celého systému musí braní nut-
ně mít protipól v dávání, jinak bychom tu my a celý živý svět už dáv-
no neexistovali. 

Transgiving si můžeme představit jako vzájemně propletenou 
síť všech našich sociálních vztahů. ale dávání pokračuje ještě dál 
za obzor našich vztahů, tam, kde vztahy s našimi přáteli ovlivní je-
jich další vztahy. Nakonec tuto síť musíme vyvázat z osobních vazeb 
a ponechat jí prostor v obecně lidských vztazích. V denním životě 
jsme často svědky bezdůvodného „dávání“ – úsměvu, otevření dve-
ří, drobných laskavostí, které činí pobyt ve společnosti druhých 
snesitelným a milým. Kdo z nás nezažil, jak mu drobná pozornost 
neznámého člověka zlepšila náladu a projasnila den? Takto pozitiv-
ně obdarováni máme chuť posílat „dar“ dál do sítě vztahů. V tomto 
kontextu může být profesní pomáhání, nebo alespoň jeho některé 
aspekty, nahlíženo jako transgiving.

5.5 Spiritualita jako únik

fakt, že spiritualita může být únikem před nesnesitelnou tíží života, 
platí pro všechny lidi, nejen pro ty, kteří si vybrali pomáhání jako 
svou životní a profesní orientaci. caplanová (caplan, 2002) považu-
je uvědomění si vnitřní motivace ke hledání duchovní cesty za začá-
tek skutečné spirituální práce. 

První motivace, se kterou se hledající může ztotožnit, je touha po 
vysvobození z utrpení. Vede k představě, že utrpení je způsobováno 
vnějšími okolnostmi a duševní neklid se dá vyléčit, budeme-li násle-
dovat některou spirituální cestu. To může skutečně přinést dočasné 
výsledky v podobě většího vnitřního klidu, ale je to však jen první 
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krok, po kterém musí následovat tvrdá osobní práce na pročišťování 
motivací a vnitřních pohnutek.

stejné nebezpečí vyvolává skrytá touha po moci a ovládání, která 
se projeví s prvními úspěchy ve spirituální oblasti. Výjimečnost, se 
kterou je ostatními nahlížen spirituálně vyspělý člověk, je ideálním 
prostorem pro uplatnění moci. ani postup na duchovní cestě niko-
ho před lidskými slabostmi neuchrání. 

stejnou skrytou motivací může být i touha být milován, respek-
tován a uznáván, touha prostřednictvím spirituální komunity získat 
lásku, kterou jedinec v dosavadním životě neměl. Jeho iluze spočívá 
na představě, že lásku dostává; osvícený člověk však lásku nebere, 
ale dává. 

motivace nalézt díky spiritualitě smysl života může být také dob-
rým začátkem ke skutečnému duchovnímu probuzení, ale může 
v sobě skrývat nebezpečí ulpění na povrchních pravdách. spiri-
tualita je pak zaměňována za „misijní“ práci, tedy za přesvědčová-
ní ostatních o jediné pravé cestě. hledající časem může dojít k po-
znání, že žádná definitivní vnější pravda a žádný ověřitelný smysl 
není. Poznání prázdnoty může pro jedny být koncem jejich du-
chovní cesty a pro druhé začátkem prohlubujícího se duchovního 
porozumění. 

Vyhledávání mystických zážitků je velkým lákadlem na duchovní 
cestě. mnozí lidé v roli „selfmadera“, tedy člověka, který si na všech-
no vystačí sám, podstupují fyzicky i psychicky náročné akce proto, 
aby se přiblížili mystickému zážitku. „Zatímco již tisíc let duchovní 
učitelé varují své žáky, aby si nezahrávali s mystickými zážitky, současná 
duchovní scéna je jako cukrárna – každý ‚kolemjdoucí‘ může ochutnat dob-
roty slibující dosažení mystických výšin.“70 Právě spojení individualismu 
a nezměrné síly duchovní energie vytváří nebezpečí propuknutí psy-
chospirituální krize, která může vyvolávat psychóze podobné pří-

70) caPLaN, mariana. Slepé uličky osvícení. Bratislava: eugenika, 2002, s. 73. IsBN 
80-88913-92-6
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znaky. V individualistickém pojetí duchovna, kde nikdo neukáže je-
dinci správný kontext, do kterého by mohl své zážitky vřadit, může 
přinášet konfrontace s tak velkým přívalem energie fyzické vyhoře-
ní, nepochopení zážitku a odklon od veškeré duchovnosti, nadutost 
ega nebo duchovní závislost.

Benda (2001) uvádí, že mystický zážitek lze rozdělit na kratší a ná-
hle se objevující extravertní typ a na po dlouhé době záměrné snahy 
a úsilí se objevující introvertní typ zážitku, jenž je hlubší a trvalejší. 
oba typy obnášejí tuto zkušenost:

1. Vědomí jednoty; jedno, prázdný prostor; čisté vědomí. 
2. Neprostorovost a nečasovost.
3. Pocit objektivity a reality. 
4. Blaženost, pokoj atd. 
5. Prožitek svatého, posvátného nebo božského. 
6. Paradoxnost. 
7. Tvrzení mystiků, že jde o něco nevýslovného.

Transpersonální psychologie je psychologický směr, který se 
v současné době zřejmě nejintenzivněji zabývá mystickými zážitky 
a jejich vlivem na lidskou existenci a také vztahem psychózy a mysti-
ky, spiritualitou psychózy a především problémem psychospirituál-
ní krize. Základní osobností současné transpersonální psychologie 
je stanislav Groff, jehož knihy pravidelně vycházejí v češtině. Groff 
se po 40 let zabývá zkoumáním změněných stavů vědomí a jejich 
vlivem na psychiku, a to v celé škále možných původců změn. od 
spontánních psychospirituálních krizí, vyvolaných náhlým smut-
kem, silným sexuálním zážitkem či porodem, po záměrně vyvolané 
změněné stavy vědomí, jichž je dosaženo meditací, holotropním dý-
cháním, smyslovou či fyzickou deprivací, rituály, požitím drog. Jeho 
cílem je, aby byly tyto zážitky a z nich vyplývající poznání, jež je ově-
řeno mnohaletým výzkumem a tisíciletými lidskými zkušenostmi, re-
spektovány současnou psychiatrií a aby se na jejich základě přehod-
notila některá psychologická stanoviska k nemoci a zdraví. 
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Co je to již zmiňovaná psychospirituální krize? 

abychom mohli porozumět tématu v celé jeho šíři, bude nutné do-
tknout se poněkud ezoterních dějin změněných stavů vědomí. Ne-
budeme se zabývat celou jejich historií, ale jen „nejmodernějšími“ 
dějinami ve druhé polovině 20. století. 

Tak jako freud na konci 19. století „zalomcoval“ evropským myš-
lením se svým objevem nevědomí, tak podobným způsobem otřásl 
společností ve 20. století objev Dr. alberta hofmanna. Vyrobil LsD, 
chemickou látku, která umožnila přímý vstup do rozšířeného či 
změněného stavu vědomí. 

Dějiny lidstva jsou propletené zážitky, informacemi i poselství-
mi ze světů rozšířeného vědomí, které významně obohatily lidskou 
společnost. Vždy však byly tyto zážitky prožívány v kontextu určité 
kultury a spojeny s pravidly a regulemi v návaznosti na tradice, ritu-
ály a ceremonie, které poskytovaly kosmogonický rámec a ošetření 
zážitků jedince i celého společenství.

albert hoffmann, zaměstnanec farmaceutické firmy, objevil LsD 
v roce 1938 a až do konce 50. let bylo regulérně a úspěšně zkou-
máno v oboru psychiatrie. Jeho léčebné účinky, zvláště v oblasti 
těžkých neuróz, se jevily jako velmi slibné. V průběhu 60. let byly 
látky měnící vědomí volně přístupné, a tak mohl každý zažít trans-
cendentní vědomí. Takové zážitky samozřejmě otřásly hodnotovým 
systémem lidí a přinesly zesílení odporu ke stavu společnosti a vá-
lečné politice Usa. „Timothy Leary dosti nezodpovědným způsobem tento 
psychoterapeutický nástroj zpopularizoval. Problematiku nepředstavil ve 
vyvážené, neutrální podobě, nýbrž ji nekriticky nabízel jako záležitost, kte-
rá vyřeší starosti společnosti. Nevaroval před úskalími.“71 Látku zkoušela 
armáda i cIa riskantními pokusy a politické důsledky na sebe nene-
chaly dlouho čekat – byly striktní, razantní a tvrdé. V Usa byl přijat 
zákon o zákazu výroby, držení a užívání látek měnících vědomí, kte-

71) chUchma, J. svět jinak. rozhovor se stanislavem Grofem. Regenerace, 2006, 
roč. 14, č. 8, s. 7. IssN 1210-6631
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rý se vztahuje i na oblast zdravotnictví, a tento zákaz se rozšířil po 
celém světě a platí dodnes. Názory dnes stoletého „otce“ této podi-
vuhodné látky, alberta hoffmanna, se časem nezměnily: „Nesouhla-
sím s tím, aby bylo volně dostupné, ale aby bylo legalizováno. Vždyť stejnou 
funkci mají opium, morfium či další potřebné léky. I kvůli striktnímu záka-
zu se pak objevují falzifikáty, které jsou mimo veškerou kontrolu, je to pak 
jako v divočině. Jsem pro to, aby se LSD rozumně integrovalo do společnos-
ti, ale je mi jasné, že je to obtížný krok.“72

oblast psychospirituálních zážitků leží na pomezí nejzazších lid-
ských zkušeností a psychopatologie. Pokud prožitky nejsou jedin-
cem integrovány, mohou se obrátit v krizi. Vančura (2002) dodává: 
„Existuje možnost mít nenormální zážitky nebo se i chovat nenormálně 
a být při tom normální.“73 

organizace Diabasis předkládá verzi definice psychospirituální 
krize: „Psychospirituální krize je relativně novou kategorií v oblasti psy-
chologické diagnostiky. Jde o epizody neobvyklých zkušeností, které zahrnují 
změny vědomí a změny percepčních, emocionálních, kognitivních a psycho-
somatických funkcí. V těchto epizodách je patrný přesah obvyklých hranic 
definice a prožívání vlastního Já, tj. posun k transpersonálním či psycho-
spirituálním zážitkům. 

Vynořování těchto neobvyklých zkušeností se může proměnit v potí-
že, které pak popisujeme termínem psychospirituální krize. Jedná se na-
příklad o zážitky stavů blízkosti smrti, vnitřně zakoušené mytologické 
a archetypální fenomény (např. témata smrti a znovuzrození, identifika-
ce s posvátným atd.), inkarnační vzpomínky, zážitky vnímání sama sebe 
mimo tělo, dále sem patří výskyt synchronicit, mimosmyslového vnímání, 
spontánních pohybů těla, vizí a hlasů, channelingu, intenzivních psycho-

72) rozhovor s albertem hofmannem. Regenerace, 2006, roč. 14, č. 3. IssN 1210-
6631

73) VaNČUra, m. Psychospirituální krize. In: VoDáČKoVá, Daniela a kol.: Krizová 
intervence. Krize v životě člověka. Formy krizové pomoci a služeb. Praha: Portál, 2002. 
IsBN 80-7178-696-9
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somatických energetických fenoménů, parapsychologických zážitků, stavů 
mystického sjednocení nebo identifikace s kosmickým vědomím a dalších 
mimořádných stavů vědomí.“74

Vnější podobnost mezi mystickými zážitky, které jedinec může 
potkávat během psychospirituální krize, a některými typy psychózy 
je více než zřejmá. Jejich jemné vnitřní odlišení, které je zcela zásad-
ní pro určení typu léčby a způsobu a práce s klientem, je pro ne-
poučeného člověka těžko rozpoznatelné. rozlišení psychotických 
příznaků na „maligní“ – ty, které patří ke skutečné psychóze, nemo-
ci, která většinou provází člověka po celý život, a „benigní“ – epizo-
dy, jež jsou výzvou k transformaci a kvalitativnímu zlepšení života 
jedince, vyžaduje informovanost, která u nás není dostatečná ani 
v odborných kruzích. 

Townsendová (2001) uvádí, že západní hledání nového paradig-
matu víry a smyslu přineslo dva hlavní typy spirituálních hnutí: hnu-
tí organizované do skupin a podřízené skupinovým doktrínám a in-
dividualistické hnutí strukturované jako síť, nikoli skupina. 

Toto nové individualistické hnutí se liší od podobných hnutí 
v minulosti. Zatímco v dřívějších dobách byli lidé, jejichž nábožen-
ské smýšlení se odlišovalo od majoritního proudu, nuceni rozvíjet 
a udržovat své myšlenky ve skupinách, tedy sdružovat se a vytvářet 
lokální kognitivní minority, dnes jsou odlišné spirituální přístupy 
snadno dosažitelné pomocí množství seminářů a workshopů, publi-
kací, specializovaných knihkupectví a také pomocí médií, jako je rá-
dio, televize a internet, které jsou mnohem otevřenější ke zkoumání 
a přijímání odlišných vír. 

Díky internetu se ze skupiny stává fluidní síť, která má rysy 
globálnosti. Podle Townsendové (2001) je individualistické hnu-
tí esenciálně zaměřené na média. Jako příklady takovýchto hnu-
tí uvádí New age, neopaganismus, wicca, moderní šamanskou 

74) Dostupné: www.diabasis.cz. Diabasis je občanské sdružení, které poskytuje infor-
mace a služby lidem, kteří prošli nebo procházejí psychospirituální krizí.
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spiritualitu. rozděluje dále moderní šamanské hnutí na několik 
 podskupin s různou mírou naplňování původních šamanských 
tradic. Například core shamanism (core – jádro, dřeň, střed) 
 představuje základní poselství o existenci duchovní reality (svět 
duchů),  kterého může být dosaženo pomocí změněných stavů 
vědomí.  Úmysly tohoto hnutí jsou altruistické, snaží se o léčení 
sebe,  ostatních a země cestou naslouchání poselství ducha. avšak 
častěji je  moderní šamanismus chápán jako forma osobnostního 
rozvoje. 

5.6 Politické souvislosti pomáhajících profesí

„SP (syndrom pomocníka – pozn. autorky) slouží nepochybně k tomu, 
aby udržoval strukturální moc dnešní industriální společnosti.“75 citá-
tem Wolfganga schmidbauera bych chtěla uvést zajímavé myšlen-
ky, které vztahují pomáhání k širšímu rámci celospolečenských 
 vztahů.

Vývoj většiny lidských společenství vedl od původní rovnosti 
všech členů a oceňování jejich schopností k postupnému rozvinutí 
konkurenčních vztahů, nerovnosti a oceňování moci a vlivu. agresi-
vita společenství namířená směrem ven byla vysoce hodnocena a zá-
roveň se praktikovalo vykořisťování a sociální nerovnost uvnitř. Tak 
jak se evropské kultury dále vyvíjely, strukturovaly a proměňovaly 
v civilizace, postupně opouštěly představu „rovné společnosti“, až 
se stala nemyslitelnou. 

Kohák (1993) si klade otázku, proč nás dnes stále tolik lákají naši 
dávní předkové. setkání s námi samotnými v podobě, v jaké jsme 
kdysi byli a jací jsme snad stále kdesi hluboko v nás, je vzrušující 
a možná trochu šokující. Podobný šok zažila evropa po objeve-
ní ameriky na konci 15. století a především po pozdějším setkání 

75) schmIDBaUer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000, 
s. 140. IsBN 80-7178-312-9
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s kulturou severoamerických indiánů. Toto setkání představovalo 
„konec samozřejmosti a konec středověku“76, neboť všechna interkultur-
ní setkání uskutečněná do té doby byla vždy setkáními se stejným 
nebo analogickým společenským řádem, ať se jednalo o monarchii 
v Číně nebo monarchie v arabském světě. ale pro to, co evropané 
potkali na severoamerickém kontinentě, neměli vytvořené pojmy ani 
myšlenkové struktury. „Obyvatelstvo tu vytvořilo stabilní civilizaci, kte-
rá nepodléhala fluktuaci populace, nikdy nevytvořila města, hierarchickou 
společnost a vše, co Evropané spojují s civilizací – včetně sociální nespra-
vedlnosti, útlaku a ekonomické krize.“77 To, co cestovatelé viděli, nebyly 
projevy jim známého lidství a jim doposud známých mezilidských 
vztahů. Bylo nemyslitelné definovat indiány jako „skutečné“ lidi 
a také se tak k nim chovat. 

Na principech nerovnosti byly vybudovány velké civilizace včetně 
té naší současné, euroamerické. schmidbauer (2000) upozorňuje na 
nepřehlédnutelný fakt historické souvislosti mezi křesťanskou kultu-
rou a rozvinutou industriální kulturou, jež v současnosti opanovává 
značnou část světa a jejímiž kořeny jsme se zabývali v kapitole o po-
máhání v instituci. 

Ve vzduchu nicméně stále zůstávají viset otázky, které si kladou 
kritici soudobého stavu společnosti: proč léčit neurotické problé-
my (a nechat se za to platit), které zapříčiňuje naše pozdně kapita-
listická společnost, když léčba nic nemění na zdroji onemocnění? 
Proč léčit onemocnění vzniklá stresem a přepracováním, špatnou 
stravou, špatným životním stylem, když se nezmění postoj člověka 
k němu samotnému? Proč učit děti informace, které je nenaučí být 
lepšími a odpovědnějšími lidmi? Proč je nemyslitelné zakázat televi-
zi, i když poškozuje děti? Proč léčit drogově závislé, když se nezmě-
ní deprese a beznaděj světa, který je obklopuje?

76) KoháK, eraZIm. Člověk, dobro a zlo. Praha: Ježek, 1993, s. 34. IsBN 80-901625-3-3
77) Tamtéž.
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faktem je, že pomáhání je ve zvláštním postavení. Je součástí sys-
tému společnosti – zvláště v podobě institucí – a je součástí směny 
hodnot (jeden dává např. vědomosti, druhý peníze). avšak pokud 
do hry vstupuje fakt mezilidského vztahu a autentického pomáhání, 
relativizuje se tím klasický tržní vztah. V této optice je potom sna-
ha po vyléčení klienta proti klasickým tržním zájmům – představu-
je ztrátu finančního zdroje a zdroje obživy pro lékaře či terapeuta 
a také farmaceutické firmy. můžeme si klást otázky, kdo komu slou-
ží? a proč? Proč jsou tak rozporuplné humánní cíle lidstva a ekono-
mické cíle jednotlivců? 

otázkou, co se děje, když je uskutečňovaná pomoc v nepro-
spěch klienta, jsme se zabývali v kapitole o moci v pomáhání. ale 
co když je pomoc v neprospěch fungování společenského systé-
mu? Kolik utrpení, nemocí a neštěstí pramení z ohromného tlaku, 
kterým jsou lidé na určitých postech vystavováni? Do jisté míry 
tento tlak kompenzuje výše peněz a požitků, ale jen do jisté míry. 
Pocit hry, ze které nesmíte vypadnout, je neslučitelný s větou „pro 
vaše zdraví by bylo lepší, kdybyste tolik nepracoval“. Workoholik, který 
se udržuje při síle pomocí farmaceutických (a jiných) preparátů, je 
pro koncern jistě výhodnější investicí než někdo, kdo ohraničuje 
svou práci a svůj život jako dvě jednotky. Tlak na výkon, který pů-
sobí zvenčí (zaměstnání, vnější hodnoty společnosti…), jde ruku 
v ruce s vnitřním tlakem k výkonu, zapříčiněným mechanismy syn-
dromu pomocníka.

Tržní mechanismy samy ze své podstaty nebudou podporovat po-
stupy, které jsou založené na prevenci a dlouhodobé perspektivě. 
Nelze než souhlasit s Jankovským (2003), že pokud má být zajištěno 
blaho celku a řád státu, musí každý začít sám u sebe. Dnešní člověk 
se však musí potýkat se zoufalým pocitem, že nikde neexistuje důvě-
ryhodný návod, která z cest je ta správná, nezkorumpovaná, nezlo-
bovaná a pravdivá.
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Kde selhala společnost, nastoupí pomáhající? Jaké je místo pomá-
hajících profesí a jaká je jejich role v tržním a konkurenčním světě?

Pomáhání je relativně málo odcizená práce – na rozdíl od prá-
ce dělníka u pásu, který je při vykonávání své každodenní činnosti 
jen částečně sám sebou, tzn. uplatňuje svou osobnost, schopnosti 
a tvořivost. Také novodobí dělníci velkých korporací, kteří sedí osm 
a půl hodiny v rozlehlých „open space“ kancelářích po desítkách 
či stovkách a vykonávají rutinní činnost v přísně hierarchizovaném 
systému společnosti, budou pravděpodobně odcizení své práci. 
oproti tomu je pomáhající v kontaktu se „životem“ – resp. často 
s jeho krajními a odvrácenými projevy, se vztahy a s emocemi. Jeho 
práce není jednotvárná, může být kreativní, a pomáhající získává, 
kromě platu, také něco navíc: uspokojení ze vztahového potvrzení, 
z milých pohledů, úsměvů, projevů vděku. emoce a vztahy jsou zde 
důležité.

Podle schmidbauera (2000) pomáhající profese fungují v jakých-
si nikách na okraji společnosti. „… moderní industriální společnost se 
svým tlakem na růst a pokrok začíná tolik trpět sama sebou, že je nuce-
na připustit niky, v nichž jsou její hodnoty dočasně zbavovány platnosti. 
A myslím si, že se změny této společnosti odehrávají na okraji těchto nik, 
jež individua hledají proto, aby nalezla více štěstí.“78 Pomáhající pracu-
jí s těmi, kteří v těchto nikách žijí – buď ze středu sklouzli k okraji 
vinou nemoci či sociálních problémů, nebo se tam ještě kvůli své-
mu věku nedostali či už z něho vypadli. Tato práce je méně podříze-
na výkonovým tlakům, které vládnou v jejím středu. má spíše blíže 
k původním domácím a rodinným či rodovým vazbám, především 
v zařízeních, kde nejsou úplně rozvinuté profesionalizované hierar-
chické struktury. 

mnozí pomáhající zastávají práci tam, kde selhaly rodiny. Často 
však realizují pomoc světu v oblastech, kde sami jako děti trpěli. 

78) schmIDBaUer,W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000, 
s. 149. IsBN 80-7178-312-9
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Zneužívaná dívka může být skvělou dětskou lékařkou, zneužívaný 
chlapec se může stát v dospělosti sociálním pracovníkem. oba mo-
hou být u toho, když se dějí podobné špatnosti na jiných dětech, 
teoreticky mohou včas zabránit zneužívání a odhalit viníka. Druhou 
stranou mince zůstávají jejich osobní a partnerské vztahy a rodina, 
které mohou být stejně nedokonalé a narušené jako u jejich klientů. 
Zbavují druhé tíže osudu, který sami nesou, a jejich pozornost se 
přirozeně obrací k „alopatickému“79 na místo preventivního řešení. 
Transgenerační traumata produkují sama sebe a systém stále vytváří 
nové a nové lidi, kteří budou potřebovat jejich pomoc. 

Politika pomáhání doposud reflektivně nenahlíží sama sebe, 
ale představuje se jako morální povinnost nebo vědecky zdůvod-
něný postup. motivace pomáhajících i jejich osobnostní způsobi-
lost k pomáhání je ponechána stranou, hlavně když je stále dosta-
tek těch, kteří budou v nikách za velmi nespravedlivé ohodnocení 
 uklízet. 

Pomáhání jako zboží. ačkoliv jsou pomáhající profese (PP) čás-
tečně osvobozeny od tržních mechanismů, úplně se jim vyhnout 
nemohou. PP vlastně suplují činnosti, které byly dříve vykonávány 
v rámci blízkých či příbuzenských vztahů nebo z náboženského pře-
svědčení. Tyto základní sociální interakce založené na vztahu koli-
dují s tržním charakterem současné pomoci. Pomáhající jsou za 
svou práci placeni, někteří zprostředkovaně z daní obyvatel státem, 
zdravotními pojišťovnami či neziskovými organizacemi, jiní přímo 
svými klienty. Dochází tak ke smíchání zbožního charakteru práce 
a přirozeného charakteru pomáhání založeného na vztazích. I pů-
vodní léčitel však musel být z něčeho živ. Jeho vlastní komunita jej 
živila či platila podle toho, jak úspěšný byl ve své práci. Tato komu-
nita však nebyla neurotická a dlouhodobě zatížená stresem.

79) alopatická léčba neléčí nemoc jako celek (i s důvody a příčinami), ale zaměřuje 
se jen na její příznaky. Léčí vždy poruchu konkrétního orgánu, většinou odděleně 
od ostatních fyzických a psychických problémů pacienta. 
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Vztahy, které pomocník navazuje s klienty či žáky, a emoce, které 
si s nimi vyměňuje, mají sloužit k hladšímu pohybu soukolí společ-
nosti, k přizpůsobivosti realitě, která je citům a vztahům nepřátel-
ská. Pomáhající jsou často tlačeni ze všech stran. Vidí reálnou bídu 
v sociálně vyloučených lokalitách, která je vnitřně trápí, ale svými 
kroky takovou komunitu jen více otevírají tlakům společnosti, která 
je nepřátelsky naladěná. 

Může pomáhání změnit společnost?

Jak jsme naznačili, schmidbauer (2000) se domnívá, že současná in-
dustriální společnost (s tlakem na neustálý pokrok) je tak zahlcena 
sama sebou, že jí nezbývá, než připustit určité niky na svém okraji, 
kde jsou její základní principy dočasně zbavovány platnosti. Pomá-
hání lze také vidět jako skrytou kritiku konkurence ve výkonu, uvá-
dění na trh, puzení k hromadění. Tato skrytá kritika však může být 
jen poloviční v rámci instituce. Učitel, který chce zmírnit nevhodný 
cenzurní systém, může upravit jen část problému, jinak záhy zjistí, 
že byl zbaven svého vlivu jak uvnitř třídy, tak uvnitř školy jako in-
stituce (například známkování ve výchovách; mladí učitelé výtvarné 
výchovy a pravděpodobně všech výchov si říkají: kde je hranice mezi 
používáním povzbuzení a trestu? mohu si dovolit podpořit kreativi-
tu na úkor hodnotitelného a vyžadovaného výsledku?). Pomáhající 
musí vystupovat jako člověk s dvojí tváří – na jedné straně je loajální 
k systému, který ho akredituje a umožňuje mu tak vydělávání peněz, 
na druhé straně může upozorňovat na chyby společnosti a systému, 
které zapříčiňují celý stav. „Často se hlavní starost pomáhajícího, který 
si uvědomil nezbytnost emancipace, bude týkat toho, aby byl vůbec brán 
vážně, aby sobě, a tím i svým chráněncům, vydobyl prostor, v němž se dá 
kousek odcizení zpřístupnit vědomí a změnit.“80

80) schmIDBaUer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000, 
s. 153. IsBN 80-7178-312-9
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Zajímavý aspekt profesního pomáhání jako jisté alternativy 
k pozdně kapitalistické společnosti zaměřené na konkurenci, výkon 
a hromadění materiálních hodnot je možná důležitou motivací pro 
řadu mladých lidí, kteří platí drahé peníze za různé kurzy a výcvi-
ky zaměřené na sociální dovednosti a sebezkušenost a kteří naplňu-
jí studijní programy pomáhajících oborů, aniž by bylo zcela jasné, 
zda se jim tyto investice vrátí v daném povolání. Dobře vědí, že jde 
o práci nevalně finančně hodnocenou a leckdy i nedostupnou. co 
tedy svou volbou říkají? Pravděpodobně nehodlají být spolunosi-
teli technokratického a účelově racionálního systému, nechtějí se 
stát drcenými kolečky v soukolí. Nechtějí však ani politicky bojovat. 
hledají kousek smyslu, se kterým by mohli zacházet (schmidbauer, 
2008). 

Pokud se pomáhající chovají podle svého sociálního citu, mohou 
se snadno stát napadnutelnými kontrolními mechanismy společnos-
ti. Řeší tedy zásadní dilema: budu-li se ve svých rozhodnutích řídit 
citem, intuicí a všemi okolnostmi, které jsou mi známy, mohu se do-
stat do sporu s normami a nařízeními, které jsou zaměřené na ce-
lek, nikoli individualitu. mravní jednání, kdy člověk jedná ve shodě 
se svým svědomím, je ve svém zárodku atakováno základními potře-
bami jistoty a bezpečí vzhledem k perspektivám dalšího života po-
máhajícího. Podle T. G. masaryka (Jankovský, 2003) je zákon etické 
minimum a morálka etické maximum. 

schmidbauer (2000) si klade otázku, jak řešit stávající celospo-
lečenskou situaci: zda je vhodnějším řešením vstoupit hlouběji do 
niky pomáhání – pomáhat hluboko uvnitř těm nejvíce potřebným 
a odstředěným, nebo zda je účinnější být politicky aktivní. osobní 
angažovanost ve společenském dění musí být, aby byla účinná, za-
ložená na důvěře a kolegiální spolupráci. Její překážkou jsou právě 
nezpracované osobní konflikty, které podporují syndrom pomáha-
jícího, přenosy a projekce, které ve skutečnosti brání opravdovým 
lidským vztahům. 
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autor vidí nejúčinnější roli pomáhajícího při aktivním ovlivňová-
ní chodu společnosti ve volných zónách na okrajích nik společnosti, 
kde působí podobně jako „dvojí agent“. Zde může pomáhající jako 
diplomat podporovat guerillové hnutí tím, že dodává nepřístupné 
informace, morální a materiální podporu. „Ale vždy si musí rozvážit, 
čí věci více prospívá: těch, kteří vládnou, u nichž je akreditován a jejichž 
moc tak přece uznává, nebo revolucionářů, na jejichž stranu se nemůže 
otevřeně postavit, protože by tak vydal všanc své možnosti zprostředková-
vat a poskytovat úlevu.“81

5.7 Obrat k pozitivním hodnotám 

V předešlých kapitolách jsme se důkladně věnovali negativním as-
pektům pomáhání, a to jak v osobnosti pomáhajícího, jeho vzta-
zích, tak i v celospolečenském vyznění pomáhajících profesí. Podle 
našeho názoru je důsledné kladení otázek a důsledné hledání odpo-
vědí jednou z mála cest, jak se vymanit z naivity a sundat si růžové 
brýle, které stejně sedí na nose nakřivo. Pak se nemusíme schovávat 
za obecná provolání o kráse pomáhání druhým, o morální povin-
nosti a přirozené humánnosti, ani za normy, postupy, pravidla a re-
strikce. realita je často sice nepříjemná, ale život ve lži a klamu je 
ještě nepříjemnější.

Uvědomujeme si, že náš text může vyznívat až příliš kriticky, ale 
naše konkrétní práce s pomáhajícími nám přináší pozitivní zkuše-
nosti. Víme, že je poodhalení motivací pomáhajících pro ně samot-
né často úlevné, neboť vnáší pochopení a porozumění tam, kde byli 
odkázáni jen na své pocity. V žádném případě nechceme devalvovat 
profesi, které také sami sloužíme.

otázkou zůstává, zda je syndrom pomáhajících nutně škodlivý 
při výkonu povolání. schmidbauer (2000) přiznává, že v lehčí for-

81) schmIDBaUer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000, 
s. 154. IsBN 80-7178-312-9
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mě je zřejmě nezbytný pro vznik životního altruistického postoje. Je 
pro pomáhající a jejich klienty škodlivý hlavně tehdy, pokud je nevě-
domý, a tím vede pomáhajícího k činům bez úvah a reflexe. Tomu se 
dá zamezit jedině vědomějším zacházením se situacemi, v nichž se 
pracovník nachází. 

Při probírání problematiky pomáhajících profesí pravidelně se 
studenty provádíme jakýsi argumentační souboj. Na jedné straně je 
skupina, jež hájí pomáhající profese (se zaměřením na učitelství), 
a proti ní je skupina kritická, opoziční. Výsledky tohoto souboje 
se dají do jisté míry předpokládat – na straně „pro“ jsou většinou 
pojmy jako setkávání s lidmi, pomoc bližním, smysluplnost, sebe-
obohacení. Protiargumenty se opírají o nedostatečné finanční ohod-
nocení a nízký společenský status pomáhajících profesí. Žádná sku-
pina nemůže vyhrát ani prohrát, protože pravdu mají obě, každá ze 
svého úhlu pohledu. hodnoty, které zastávají, nejsou většinou kom-
patibilní, ale ukazují pravdivý obraz učitelské profese v jeho vnitřní 
i vnější podobě.

aby celý text nevyzníval jen kriticky a nehledal jen stinné stránky 
problematiky pomáhajících profesí, musíme se posunout do oblasti 
vztahování se k ideálu.

Poslání je koncept, který odkazuje ke spirituální dimenzi pomá-
hající profese a k jejím nejhumánnějším kořenům. Pojďme provést 
zcela zásadní obrat ve vnímání příběhu a v jeho v kontextech: tam, 
kde je životní příběh nazírán jako utrpení a postoj pomáhajícího 
jako mučednictví, tam mohou být tyto hodnoty přetransformovány 
v přijetí poučení (místo utrpení) a přijetí darů (místo mučednictví). 
Nevytvářet koalice, nepohybovat se v trojúhelníku závislosti mezi 
rolí oběti, zachránce a pronásledovatele však vyžaduje notnou dáv-
ku sebereflexe, osobní síly a podpory komunity. 

schmidbauer (2000) navrhuje naučit se rozeznávat mezi pomá-
háním jako obranou a pomáháním jako aktivitou řízenou Já, což se 
pravděpodobně nedá zvládnout bez psychoterapie anebo pomoci 
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podpůrné skupiny. Na konci své novější publikace autor čtenářům 
zprostředkovává zážitek autentické diskuse se skupinou pomáhají-
cích, jehož hlavním motivem byla osobní spirituální cesta jako je-
den ze zdrojů „zdravého“ pomáhání. Ta představuje účinný mecha-
nismus boje proti vyhoření a způsob, jak si udržet nadhled i humor 
v této nesmírně těžké práci. 

 Jak jsme již zmiňovali, existuje mnoho zaměstnání, kde člověk 
funguje jako „odcizeně pracující“; práce jej neuspokojuje, není jí 
„naplňován“, není „sám sebou“, ale vykonává to, co je po něm po-
žadováno. sám sebou se stává až mimo práci, svou potřebu reali-
zovat se a být úspěšný vykonává v nějaké jiné oblasti nebo touží po 
změně. Pomáhání však umožňuje kontakt se skutečným životem, 
Kopřiva (2000) hovoří o kontaktu s „přírodou“, jak v podobě těch, 
kterým je pomáháno, tak v podobě osoby samotného pomáhajícího. 
Pravá podstata pomáhání je v tvořivé, uspokojující činnosti, bohaté 
svými podněty a možnostmi růstu. 

Jak to, že existují jedinci, kteří vyhoření nepropadli? Lidé, kteří 
neúnavně pracují a stále vypadají, že jsou šťastní a spokojení? 

sdílení bolesti s druhým, nesení části jeho břemene je obdivu-
hodné. Na druhou stranu nás předešlý text upozornil na to, že bez 
důsledné reflexe vede k rychlému vyhoření. Psychický systém po-
máhajícího, pokud není vyčištěný a prostý temných a nevyřešených 
míst, pokud používá (nevědomě) pomáhání jako obranu před sebou 
samým, nemůže takový tlak dlouho vydržet. Konkluze vlastních zra-
nění a zranění druhých nastává nevědomě a automaticky a podkopá-
vá snahu o krásné a po všech stránkách obdivuhodné lidské jednání. 

sebereflektující pomáhající, který pevně stojí na svých vlastních 
nohou, nepoužívá berličky v podobě konkluzí svých zranění a zra-
nění klientů. stojí vedle klienta jako jeho svědek, jako někdo, kdo 
vidí a podporuje jeho snahu, zápas, jeho růst. odděluje své energe-
tické Já od klientova. 
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6.
CO JE ARTEFILETIKA?

„Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, 
které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních proje-
vů (dramatických, hudebních, tanečních).“82

Termín artefiletika zavedl do české výtvarné výchovy doc. Jan sla-
vík, csc., v polovině devadesátých let minulého století. Název nese 
spojení dvou celků: slovo arte odkazuje k umění samotnému a zá-
roveň také k arteterapii, filetický – odkazuje k filetickému přístupu 
ve výchově, který spojuje výrazový projev (výtvarný či dramatický) 
s rozhovorem o zážitcích, jež z něho vycházejí. autorem myšlenek 
o filetickém přístupu k výchově, který spojuje intelektový rozvoj 
s rozvojem emočním a sociálním, je h. Broudy. Kořen filetický záro-
veň odkazuje k antickému učenci filétovi z Kou, který byl součas-
níkem alexandra makedonského, a také ke známému starořeckému 
slovnímu kořeni fil-, který nás odkazuje k pojmům láska, přátelství, 
mít rád. Nakonec také k latinskému pojetí slova ve významu tkanina 
nebo síť; tento význam pro nás symbolizuje síť mezilidských vztahů 
(slavík, 2001). 

artefiletika se snaží přiblížit výtvarnou výchovu (tvorbu) k vlast-
ní životní zkušenosti a uchopit její prožitek. Důrazem na reflexi 
tvořivé části (výrazové hry) rozvíjí myšlení vyššího řádu (higher or-
der thinking) a hlásí se k pedagogickému konstruktivismu. Její teo-
retické principy byly sice budovány na základě výtvarné výchovy, 
jsou však vhodné pro používání i v ostatních uměleckých oborech 
a  výchovách. 

82) Dostupné: www.artefiletika.cz
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artefiletika vychází ze dvou základních zdrojů: arteterapie a mo-
dernistického pojetí výtvarné výchovy. 

S arteterapií má artefiletika společné zejména:
1) V oblasti cílů: zaměřenost na sebe-poznávání a na rozvíjení so-

ciálních kompetencí prostřednictvím uměleckých výrazových 
prostředků. 

2) V oblasti metod: zaměřenost na poznávání prostřednictvím 
umělecké výrazové části spojené s tzv. reflektivním dialogem. 

3) V oblasti formy: uspořádání v kruhu, používání skupinových 
aktivit.

Od arteterapie se artefiletika odlišuje zejména tím, že není v prvé 
řadě soustředěna na léčbu psychiky, ale na vzdělávání, výrazovou 
kultivaci, rozvoj umělecké tvořivosti a pozitivní prevenci, neboť 
pracuje s rozvojem osobnosti klienta/účastníka. Podporuje jeho 
 socializaci, rozvoj komunikačních schopností, kultivaci emocionální 
a hodnotové sféry a prevenci psychosociálních problémů. Vede ke 
schopnostem reflexe vlastní činnosti a k zacházení s klimatem sku-
piny.

Arteterapie je dynamicky se rozvíjející disciplína, která je spojová-
na se sociální oblastí a zdravotnictvím, protože se jedná především 
o léčebný postup, resp. v nejširším slova smyslu o léčbu uměním. Za-
sahuje také do oblasti vzdělávání, školství a výtvarné výchovy tím, že 
řada arteterapeutů je vzdělána pedagogicky nebo umělecky, a je zcela 
pochopitelné, že výtvarníci či učitelé, kteří se zajímají o arteterapii, 
přenášejí její postuláty do dalších oblastí svého působení, například 
do výtvarné výchovy. V praxi působí také řada pedagogů/pedagožek, 
kteří používají jisté principy arteterapie zcela intuitivním způsobem 
a také k nim tímto způsobem došli. V neposlední řadě jmenujme Du-
chovní a smyslovou výchovu Pohnerové (1992), která ovlivnila generaci 
učitelů VV a jejíž metody a východiska by se daly v lecčems k artete-
rapeutickým přístupům přirovnávat. 
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arteterapie má svůj interpretační rámec, své cíle a své metody, jak 
jich dosáhnout. ale především má zcela svébytnou vnitřní strukturu 
danou kontraktem (smlouvou) mezi klientem a terapeutem, která 
jasně vymezuje, jakými problémy se budou po dobu společné prá-
ce zabývat, a do které patří i jistá pravidla chránící intimitu sdělení 
ve vztahu k okolnímu světu. arteterapie je zacílená na hledání pro-
blému, konfliktního místa v psychice klienta. V procesu tvorby se 
zhmotní v díle a může být zvědomeno v reflexi či interpretaci. 

cílem klienta je dosáhnout změny v chování a prožívání;  klient 
přichází zkoumat a léčit si konkrétní problémy, které jej trápí. Dob-
rovolně vstupuje do situací, kde bude odkrývat své nitro, což je 
proces často nelehký a bolestivý. arteterapeutické pole tedy před-
pokládá, že budou „dotýkány“ a komunikovány často velmi in-
timní obsahy, zážitky a informace a je pro to dostatečně vybavené 
a  zajištěné.

cílem terapeuta je provázet klienta na jeho cestě za vyléčením 
a zprostředkovávat mu tvořivost, radost, uvolnění, zvyšování sebe-
vědomí atd.… rozdělením cílů arteterapie podle specifik klientů se 
zabývá Šicková-fabrici (2002). 

Artefiletika je postavena na explicitně vyjádřené teorii, která 
strukturuje postupy poznávání a porozumění skrze výtvarné dílo. 
Protože se inspirovala jistými prvky arteterapie, jako je již uvedené 
zaměření na sebepoznání skrze výtvarné dílo, v následujících řád-
cích se pokusíme odlišit, jak zachází s konkrétními výtvarněvýchov-
nými událostmi. 

V artefiletické praxi se můžeme setkat s různě zaměřenými úkoly 
a tématy. Zaměření volí pedagog/lektor podle potřeb skupiny, pod-
le vzdělávacích a výchovných cílů nebo podle cílů specificky zamě-
řených workshopů. Účastník zde může potkat náměty zaměřené na 
zprostředkování výtvarného umění, náměty zaměřené na kultivaci 
výtvarného projevu, náměty zaměřené interkulturně, stejně tak jako 
náměty zaměřené na sebezkušenost a rozvoj sebepoznání. 
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odlišné přístupy artefiletiky a arteterapie bychom chtěli ukázat 
na příkladu skupinových aktivit, které jsou sociálně velmi náročné 
a přinášejí mnohé podněty pro otevření palčivých osobních témat 
účastníků. Problémy a emočně silné situace se v artefiletice nahlížejí 
nikoliv z jejich možného terapeutického potenciálu jako objekt psy-
choterapeutické intervence a léčení traumat, ale jako problém výkla-
du a interpretace v obecně lidských, kulturních souvislostech, které 
vytvářejí prostor pro učení, rozšiřování sebepojetí a pojetí světa (pre-
koncept, koncept) a pro vzájemné sdílení všelidských  zkušeností. 

Tento proces nejlépe charakterizuje pojem transformace tera-
peutického problému v problém hermeneutický. hermeneutika je 
ve svém původním určení „uměním vysvětlovat a zprostředkovat vlast-
ním vykládajícím úsilím to, co řekli jiní a s čím se setkáváme v tradici, 
všude tam, kde to, s čím se takto setkáváme, není bezprostředně srozumi-
telné.“83 Úlohou hermeneutiky se tedy stalo zabraňování nedorozu-
mění, tím je vymezeno pole její široké působnosti. Původně byly 
hermeneutika a její postupy používány pouze v jazykové oblasti, ale 
v současnosti také zasahuje i neverbální oblast, oblast uměleckého 
díla. Její úlohou je učinit srozumitelným smysl uměleckého díla ve 
všech jeho konotacích a přinést porozumění mezi účastníky procesu 
tak, aby bylo dílo „…integrováno do sebepochopení každého člověka“.84 
Zároveň však hermeneutika pomáhá pochopit dvojí cizost nebo 
řekněme dvojí neznámou, která obklopuje každého účastníka arte-
filetické výrazové hry. Jednou cizostí, kterou zpřístupňuje, je rekon-
strukce světa, ve kterém umělecké dílo (komunikace, vztah) vzni-
kalo, a druhou zpřístupněnou cizostí je vnímání toho, co je nám 
řečeno, neboť: „Co nám něco říká, je – jako ten, kdo mi něco říká – cizí 
v tom smyslu, že nás to přesahuje.“85 

hermeneutika tedy zkoumá vedle obsahů sdělení i skutečnost 
sdělujícího a celé společné situace: „Řeč neříká jen něco, nýbrž někdo 

83) GaDamer, h. G. Člověk a řeč. Praha: oikoymenh, 1999, s. 47. IsBN 80-86005-76-3
84) Tamtéž, s. 49. 
85) Tamtéž.
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říká něco někomu.“86 mnohovrstevnaté vztahy mezi subjekty, objekty, 
dílem, vazbami a osobnostmi uchopujeme skrze možnost společné-
ho sdílení a interpretování společných i individuálních výtvarných 
zážitků. 

Pojem „transformace terapeutického problému v problém hermeneutic-
ký“ tedy demonstruje skutečnost, jak je zacházeno s emočně a zážit-
kově bohatými tématy a situacemi. Tam, kde by se vyjevený mate-
riál mohl zdát jako potenciálně terapeutický (odkazující na osobní 
nezpracovaná témata účastníků nebo na traumatickou zkušenost), 
se artefiletika nezaměřuje na problém jednotlivce, ale na pojme-
nování specifických sociálních, kulturních a mezilidských situací, 
které určité jednání vyvolává a které bývá všem účastníkům obvykle 
známé a blízké. Jejím cílem není tedy odhalit problém jednotlivce, 
ale ukázat vliv specifického chování na změny v jednání a prožívání 
ostatních. snažíme se o zvědomování porozumění práv jednotlivce 
na osobitý přístup na jedné straně a o citlivé zrcadlení jeho projevů 
skupinou na straně druhé. Ne náhodou se dotýkáme tématu vnitř-
ních světů, které jsme zkoumali v kapitole 3.3.1. Podle naší zkuše-
nosti je stále převažujícím rysem v posuzování situací uplatňování 
osobního názoru jako jediného správného. artefiletika vede k roz-
šíření osobního postoje přijetím a pochopením postojů ostatních, 
což je silné interkulturní téma. V artefiletice respektujeme důvody 
specifického chování jednotlivců a učíme skupinu citlivě formulovat 
situace, které vyvolává, jako možnost jeho zrcadlení a sociální ko-
rekce, což je velmi užitečný nástroj například ve školní skupině dětí, 
kde jsou zařazeni žáci s aDhD (Čunátová, 2009). 

artefiletika jasně vymezuje hranice mezi terapií a vzděláváním, 
a tím chrání hodnoty a specifika obou zmíněných oblastí před deval-
vací způsobenou jejich exploatací či nevhodným používáním. cílem 

86) GaDamer, h. G. Člověk a řeč. Praha: oikoymenh, 1999, s. 49. IsBN 80-86005-76-3
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účastníka artefiletického setkání je většinou touha po hlubším tvo-
řivém zážitku, po kontaktu s vlastním nitrem prostřednictvím tvor-
by, touha po reflexi a porozumění specifické kulturní situaci a mezi-
lidským vztahům.

cílem pedagoga nebo lektora je bezpečně zprostředkovat účast-
níkům tvořivé zážitky a vymezit dostatečně široký a bezpečný pro-
stor pro reflektivní dialog. 

Druhým inspiračním zdrojem artefiletiky je již zmiňovaná výtvar-
ná výchova.

s modernistickým (spontánně-tvořivým) pojetím výtvarné, resp. 
estetické výchovy má artefiletika společný zájem o rozvoj tvořivosti. 

od modernistického pojetí estetické výchovy se artefiletika odlišuje:
1) V oblasti metod důrazem na reflektivitu, konstrukci poznání 

v dia logu a na vzdělávací rozměr výchovy uměním. Jde o to, že 
artefiletika pokládá vlastní uměleckou tvorbu za první krok, na 
nějž má navazovat krok druhý: reflexe a dialog, v němž se rodí 
tzv. vzdělávací motivy. 

2) V oblasti cílů důrazem na poznávání umělecké kultury a vizuál-
ní kultury „všedního dne“. Poznávání se děje na podkladě refle-
xe vlastního uměleckého zážitku v dialogu s ostatními „mo-
derovaném“ nebo „animovaném“ učitelem/lektorem. 

6.1 Hlavní principy artefiletiky a důležité pojmy

Kdybychom se pokusili maximálně zjednodušit všechny důležité in-
formace o artefiletice, vystačili bychom si s tvrzením, že artefiletiku 
poznáme podle tří typických znaků:

•	 spojení tvorby a reflexe
•	 systematická práce se vzdělávacími motivy
•	 Propojení poznávání světa a poznávání sebe samého

Pomahajici_profese.indd   129 27.1.2011   15:51:19



/ 130 /

artefiletiKa

Často se nám stává, že nás nějaká činnost pohltí natolik, že ne-
vnímáme úplně přesně, co se kolem nás děje. Pro děti je takové 
„ponoření se do hry“ velmi přirozené, dokážou v mžiku změnit svou 
identitu nebo v obyčejném předmětu vidět něco neobyčejného, fan-
tastického, herní figuru-prop (slavík, 2001), se kterou s velkou chu-
tí tvoří a rozvíjejí zápletky ve fikčním světě. Všichni jsme byli kdysi 
dětmi a měli jsme do tohoto světa otevřený přístup. V dospělosti do 
něho vstupujeme spíše nepřímo pomocí uměleckých děl: v divadle, 
při poslechu hudby, v galerii, při sledování filmu. Při vytváření umě-
leckých děl se v něm také pohybujeme. můžeme si představit, že 
jsme uzavřeni v jakési bublině spolu s dílem, naše pozornost je plně 
soustředěná, naše mysl se odpoutává od běžných starostí a pobý-
vá ve fikčním světě, který dočasně a neúplně překrývá naši známou 
skutečnost. samotnou výtvarnou či výrazovou akcí, ve které se usku-
tečňují prožitky, nazýváme výrazová hra.

„Tam a zase zpátky“ – pohyb v hermeneutickém kruhu

Tento prvek patří k základním stavebním kamenům artefiletické-
ho přístupu a hovoří o konstrukci výtvarně-pedagogického díla 
jako celku. Je to koncept půvabně pojmenovaný „Cesta tam a zase 
zpátky“, který odkazuje k Tolkienovu (1991) příběhu o hobitovi, 
k  Neubauerovu (1992) textu „Do světa na zkušenou čili o cestách 
tam a zase zpátky“, k hudličkovým (2003) cestám do světa na zku-
šenou a nakonec i k fenoménu Platonovy jeskyně. Zde se poutník 
vydává na cestu, aby se vrátil obohacen o „zkušenou“, čili zakušení 
jiné reality, která přináší porozuměním řádu skutečnosti, jež nelze 
nabýt jinde než právě ve světě za známým světem.

V principu artefiletiky je cesta tam cestou výtvarné (či jiné výrazo-
vé) činnosti, poutník si tedy většinou kromě „zkušené“ odnáší zcela 
konkrétní zážitek vtisknutý do výtvarného (či jiného uměleckého) 
artefaktu. Tato cesta bývá pobytem ve „fikčním světě“, který je oním 
‚tam‘ ve zmíněné „cestě tam a zase zpátky“ a který slavík definu-
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je takto: „Fiktivní svět je dějiště pro duševní obraz nebo výraz, který je 
za specifických podmínek vnímán a prožíván jako substituce (nahrazení) 
aktuální skutečnosti ‚jinou‘ skutečností, ačkoliv je doprovázen víceméně jas-
ným vědomím rozdílu mezi reálnou a fiktivní rovinou zážitku.“87 

Ve chvíli, kdy se začneme soustředit na řešení výtvarného (hu-
debního, dramatického, literárního) problému, začneme se obrazně 
pohybovat „tam“. soustředíme se, přestáváme být tolik napojeni na 
okolí, noříme se do světa fikce, fantazie, tvořivosti. hledáme růz-
ná řešení, porovnáváme možnosti, dokud neobjevíme tu správnou, 
která přiléhá nejvíce k naší představě řešení problému. abychom ce-
lek uzavřeli, musíme pro tuto chvíli jen zmínit informaci, že „cestou 
zpátky“ je reflektivní dialog, o němž bude detailně pojednáno níže. 

Koncept cesty tam a zase zpátky odkazuje k procesuálnosti učení 
a prožívání. hovoří o realitě neustálé změny, kterou prožíváme, aniž 
bychom si toho byli vždy vědomi. „Nelze plně pochopit člověka, aniž 
bychom ho viděli jako někoho, kdo je v každém okamžiku na cestě ‚odněkud 
někam‘ svým životem. Je to vztažný rámec, který sice můžeme leckdy za-
nedbat…, ale musíme vždy pamatovat na to, že jsme ho zanedbali, obzvláš-
tě pak při zobecňování našich výsledků.“88

Reflektivní dialog

cesta zpátky je charakterizována reflektivním dialogem. artefileti-
ka pracuje s poststrukturalistickým pojetím výtvarné výchovy (sla-
vík, 2004), které je zaměřeno na interpretaci výtvarného projevu na 
základě vlastní zkušenosti a vlastního prožitku. 

reflektivní dialog je jakýmsi ohlédnutím za výrazovou hrou (tvo-
řivou částí) a vším, co tato část artefiletické lekce přinesla. Prakticky 
je to ta část lekce, kdy účastníci ukončí svou tvorbu a sednou si se 

87) sLaVíK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl. Praha: Pf UK, 2001, s. 125. IsBN 
80-7290-066-8

88) hUDLIČKa, P. Prožívání – zkušenost – životní svět aneb O cestách do světa na zkuše-
nou. Praha: Triton, 2003, s. 57. IsBN 80-7254-323-7
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svými artefakty do kruhu. reflektivní dialog obrací pozornost zpět 
k minulým zážitkům a hledá v nich poznání. Učitel/lektor moderuje 
diskusi, vytváří prostor pro komunikaci, vypichuje důležité poznat-
ky. Účastníci si všímají různých stránek tvorby, porovnávají výtvo-
ry a zkušenosti, rozdíly v osobním pojetí téhož zadání. hledají, co 
mají díla společného, zobecňují. 

cíle reflektivního dialogu (sLaVíKoVá, V. – sLaVíK, J. – eLIáŠo-
Vá, s., 2007):

Poskytovat příležitost k výpovědi o zážitcích a prožitcích z výra-
zové hry.

Nacházet co nejpřiléhavější vyjádření osobních zážitků.
Ujasnit si svůj pohled na zážitky a porovnat jej s pohledy ostat-

ních.
Uvědomit si rozdíly a shody mezi zážitky a zasadit nabyté zkuše-

nosti do širších souvislostí.
Poznávat souvislosti mezi vlastními výtvarnými projevy Vh a jiný-

mi kulturními projevy.
sdílet případné vnitřní nebo vnější nezdary či nepohody, ale také 

radost a úspěch, v případě nezdarů hledat řešení.
Propracovat se ke vzdělávacímu přínosu.

Pro ty, kteří pracují s dětmi, je důležité podotknout, že dovednos-
ti reflektivního dialogu děti většinou nemají od začátku, je nutné 
s nimi trénovat, naučit je poslouchat, porozumět sdělení (případně 
naučit je zeptat se, když nerozumí), respektovat se, naučit je mluvit 
jasně a k věci. Zkušenosti učitelek prvního stupně nám ukazují, že 
jde o postupnou práci, která se jim však velmi vyplatí. 

To, že jsou prožitky, myšlenky, nápady komunikovány, má hned 
trojí působení. odhaluje se smysl výrazové hry prostřednictvím 
 dialogu. Dochází k rozšiřování prekonceptů (viz níže). Zároveň se 
projevuje fenomén sdílení jako mezilidského humánního aktu, kte-
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rý naplňuje poslání lidí jako komunikujících a podporujících se by-
tostí, které si mohou uvědomovat a verbalizovat své emoce. 

Sdělení je přenos informace, kdežto sdílení obsahuje, kromě pře-
nosu informace, také vědomý přenos emoční zkušenosti, čili část 
vnitřního světa komunikujících. slavík (1997) spojuje sdělení s klí-
čovým termínem porozumění, ke kterému postačuje vysvětlování, 
objasňování. Sdílení je potom spjato s termínem pochopení, které 
nárokuje vytvoření specifického prostředí a zprostředkování skrze 
„obraz ve smyslu metafory“.89 sdílení většinou neprobíhá jen tak naho-
dile při prvním setkání (i když zde existují kulturní determinanty), 
ale vyžaduje jakési specifické podmínky, jakými je důvěra a ochota 
či připravenost k tomuto typu komunikace. Jeho důsledkem je větši-
nou pocit blízkosti, spřízněnosti a přenos emocí, což vede ve svém 
důsledku ke kultivaci emocionální a hodnotové sféry. emoce jsou 
zde tedy jev hodný respektu a vážnosti. 

Práce s prekoncepty a koncepty
Nejdříve si musíme ujasnit, co je to prekoncept. Je to čistě osob-
ní pojetí konkrétních jevů nebo skutečností. Prekoncepty mají své 
zdroje ve vnitřním světě (kap. 3.3). Vnitřním světem je myšlena je-
dinečná zásobárna názorů, vzpomínek, prožitků, zkušeností každé-
ho člověka, skrze niž se díváme na svět kolem sebe, posuzujeme ho 
a orientujeme se v něm. Ve výtvarně pojaté lekci se projevuje rozdíl-
ným ztvárněním jednoho a téhož výtvarného zadání u různých auto-
rů. „Jednu a tutéž věc každý z nás pojímá poněkud jinak… Proto si každý 
člověk i ze situací prožívaných společně s jinými lidmi odnáší jedinečné zá-
žitky a s nimi i jedinečné osobní vzpomínky… Prekoncept je individuálně 
osobitá a v posledku sdělitelná jednotka duševní reality, kterou lze vyjadřo-
vat různými druhy výrazu a pojmenovat ji nebo vysvětlovat. Lze vyjadřo-
vat i vzpomínky na jedinečné zážitky, které nějak s prekonceptem souvisejí 

89) sLaVíK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997, 
s. 48. IsBN 80-7184-437-3
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a dodávají mu osobitost.“90 Prekoncepty jsou tedy čistě osobní pojetí 
konkrétních jevů nebo skutečností. 

V reflektivním dialogu artefiletika cíleně pracuje s odhalováním 
a pojmenováváním jednotlivých prekonceptů. Dochází k tomu, co 
nazýváme rozšiřování prekonceptů, což je účinkem každého ob-
sažného dialogu. Pokud je prekoncept jednotlivce jistou strukturou, 
která se vyznačuje určitými hranicemi, reflektivní dialog tyto hrani-
ce rozšiřuje, takže osobní prekoncept obsáhne prekoncepty ostat-
ních účastníků dialogu a umožňuje, aby se koncept zjevoval ve větší 
úplnosti. Vyjevuje se tak vzájemná rozdílnost osobních přístupů ke 
světu, která může být sdílena s ostatními a může sloužit jako ob-
jekt učení. slavík (2004) používá termíny „konflikt interpretací“ či 
„socio kognitivní konflikt“, které zastřešují vnitřní pochody odehrá-
vající se při rozšiřování prekonceptů.

Koncept je potom významové jádro prekonceptu, které je všem 
prekonceptům společné. „…může být chápán jako ‚esence‘, jako 
společné objektivní východisko zachycené v pojmenování, k němuž 
se vztahují různá pojetí téhož předmětu.“91 Koncept najdeme porov-
náváním a hledáním shodných prvků v artefaktech. 

Uveďme si jednoduchý příklad. Při řešení výtvarného zadání „Vy-
robit pelíšek pro jarní mládě“ se v reflektivní části lekce, kdy všichni 
účastníci sedí v kruhu a před sebou mají své výtvory, vyjeví jednot-
livé prekoncepty. Každý pelíšek bude jiný a originální podle toho, 
na jakou část konceptu „pelíšek“ se autoři zaměří. Někdo může 
zdůrazňovat měkkost a pohodlnost, jiný bezpečnost, další funkč-
nost. To, co mají všechna díla společné, pak vytváří základ konceptu 
 „pelíšek“. 

90) sLaVíK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl. Praha: Pf UK, 2004, s. 144,145. 
IsBN 80-7290-130-3

91) sLaVíK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum, 1997, 
s. 145. IsBN 80-7184-437-3
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V oblasti výtvarného umění se také setkáváme s pojmem „kon-
cept“ v jiném smyslu. Jedná se o osobní tvůrčí záměr autora, myš-
lenkový konstrukt díla, představu o díle. V textu jej budeme rozlišo-
vat jako autorský koncept.

Sociokognitivní konflikt

K sociokognitivnímu konfliktu tedy dochází v reflektivní části arte-
filetického celku. V průběhu dialogu se jednotlivé prekoncepty po-
rovnávají, hledají se vzájemné odlišnosti, které zpravidla vyvolávají 
diskusi či polemiku. Tento „spor“ bývá v teorii pedagogického kon-
struktivismu nazýván sociokognitivní konflikt neboli racionální spor 
mezi různými poznávacími hledisky. ačkoliv se odehrává v rámci 
dia logu ve skupině, může také jít o vnitřní proces přijetí cizího/jiné-
ho postoje, názoru. 

Termíny konflikt, souboj či spor odrážejí jen povrchní dění. V re-
flektivním dialogu jde o konfrontaci, vyjevení protichůdných názorů 
a o jejich zpětné přijetí, tedy zařazení do systému poznávání. Vy-
zdvihováním rozdílnosti pojetí nepoukazujeme na kvalitativní hod-
nocení, které pojetí je lepší či horší. rozdíl chápeme jako možnost 
obohacení a rozšíření svého pojetí světa, tedy také svého prekoncep-
tu určitého jevu.

cílem artefiletiky je pedagogicky co nejlépe zpracovat sociokogni-
tivní konflikt a využít jej k odhalení dosud skrytých rozdílů nebo 
shod mezi účastníky, k respektování jedinečnosti a vzájemné od-
lišnosti, k poznávání interpretační rozmanitosti, ke vzájemnému 
intelektuálnímu, citovému i motivačnímu podněcování a k inspi-
raci.

Vzdělávací motiv

V reflektivním dialogu odhalujeme nad výsledky (artefakty) z tvo-
řivé části lekce (výrazové hry) vzdělávací motivy. Vzdělávací mo-
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tiv zakotvuje a zdůrazňuje vztah mezi osobní tvůrčí zkušeností 
a širšími kulturními a obecně lidskými tématy. Vede k porozumění 
a  pochopení.

artefiletika poskytuje možnosti jedinečně celistvého uchopení 
výtvarně-pedagogického díla. Na rozdíl od běžné výtvarné výchovy 
rozšiřuje zorný úhel z výsledného díla na celý proces jeho vznikání. 
Kromě pohledu na dílo a proces jeho vznikání zahrnuje také pohled 
dovnitř tvořícího, na pocity, myšlenky, nápady, které se v souvislosti 
s tvorbou objevují. a naposledy: kromě vnitřního světa tvořícího se 
snaží obsáhnout také vztahy mezi subjekty – jednotlivými účastníky 
procesu, dílem a světem, společností, kulturou. Vytváří tak reflek-
tivní situace, při kterých dochází k učení se myšlení vyššího řádu. 
Vzniká možnost mít vztah ke svým vztahům a zvědomovat nevědo-
mé. Navíc, a tento moment považujeme z hlediska emocionálního, 
výchovného, vzdělávacího, ale i obecně lidského za velmi důležitý, 
umožňuje předávání všech těchto myšlenek, pocitů a nápadů 
ostatním. cesta sdílení je velmi dobrý nástroj pro budování osobní 
odpovědnosti každého jednotlivce – sezení a sdílení v kruhu si ne-
vymyslela až psychoterapie 20. století – je to nástroj mnohem star-
ší, který nás vede až ke kořenům civilizace. Teprve společenství lidí, 
těsný styk s bolestně živou přítomností druhých, prověřuje, maří 
nebo utužuje naše ideály, etiku a morálku. 

6.2 Prožitek, zážitek v tvorbě

artefiletika se může řadit mezi směry zážitkové pedagogiky nebo 
zážitkového pojetí vzdělávání. Prožitek je zde prostředkem, nikoliv 
cílem výchovného a vzdělávacího působení. 

Při samotné práci s výtvarným dílem, které je zaměřené na pro-
žívání a sebeprožívání, se neustále pohybujeme v kategoriích, kte-
ré jsou kvalitativního rázu – prožitek, zážitek, pocit, emoce. hud-
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lička (2003) k tomuto problému cituje heideggera: „Smutek očividně 
není měřitelný. Mluvíme sice o velkém, hlubokém nebo intenzivním smut-
ku. Člověk rovněž může být jen ‚poněkud smutný‘. Avšak tomu se nesmí 
rozumět kvantitativně. Míní se tím jistá zvláštní kvalita nastavenosti 
(Gestimmtheit). Právě ‚hloubka‘ není měřitelná. U hloubky smutku ko-
neckonců chybí jakákoliv opora a podnět pro to, aby byla hodnocena kvan-
titativně, nebo dokonce měřena.“92

Prožívání je základní akt lidské psychiky. Působí jako proud, ne-
ustálý proces, tak jak je vnitřně vnímán v momentálním nastavení 
psychiky. Důležitá je jeho procesuálnost, pohyb, směřování, pro-
žívání vnitřní pravdy. Pravda je chápána jako „světlina bytí“, jež 
umožňuje spatřit smysl. 

Téma prožitku a zážitku je ústředním námětem v zážitkové peda-
gogice, ačkoliv: „Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek vždy pouhým pro-
středkem, nikoliv cílem. Cílem pro ni zůstává starořecký výchovný ideál, 
všestranný rozvoj k harmonii směřující osobnosti.“93

V zážitkové pedagogice nejde jen o to, vyvolat prožitek, ale pře-
devším jde o znalost cílů při navozování prožitkových situací, o vy-
těžení maximálního edukačního potenciálu z prožitkové situace. To 
předpokládá zpracování zážitku v reflektivním procesu a jeho převe-
dení do životní zkušenosti ukotvením v širších, kulturně-společen-
ských souvislostech.

Zdá se, že termíny prožitek a zážitek nejsou zcela shodné, ač se 
v mnohém překrývají. rozlišení mezi prožitkem a zážitkem je v zá-
žitkové pedagogice spatřováno především v časovém modu. Proži-
tek má spíše přítomnostní charakter a je spojován s aktivitou. Když 
se prožitek stane minulou aktivitou, ke které se obracíme, lze jej na-
zvat zážitkem. Zážitek je tématem reflektivního zpracování s cílem 
dosáhnout trvalejší podoby prožitkové situace a využít edukační po-

92) hUDLIČKa, P. Prožívání – zkušenost – životní svět aneb O cestách do světa na zkuše-
nou. Praha: Triton, 2003, s. 47. IsBN 80-7254-323-7

93) JIráseK, I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion, č. 1, jaro 2004, 
s. 15. IssN 1214-603X

Pomahajici_profese.indd   137 27.1.2011   15:51:20



/ 138 /

artefiletiKa

tenciál prožitku. Tedy pracovat se zkušeností, jež je výsledkem mno-
hovrstevného působení prožitku, sociálního sdílení, komunikace, 
zpětnovazebních procesů atd.… V tomto bodě se artefiletika shodu-
je s cíli a obsahy zážitkové pedagogiky.

slavík (2001) předkládá následující pojetí zážitku a prožitku: „Slo-
vem ‚zážitek‘ tedy označujeme osobní přístup k určité životní situaci, kte-
rou jsme díky zážitku uchopili a můžeme se k ní ve vzpomínkách navra-
cet… Zážitkem je to, co ze situace můžeme uchopit, pamatovat si a dále 
s tím v myšlenkách, v představách nebo fakticky zacházet. Jinými slovy: 
ačkoliv situaci prožíváme zde a nyní, zážitkem je pro nás v konečném dů-
sledku to, co si ze situace odnášíme jako vzpomínky, více nebo méně pří-
stupné pro opakovaný návrat.“94 

Prožitek je potom součást zážitku ztělesněný v pocitech, emo-
cích a náladách, které se k zážitku vážou; představují tedy fyzickou 
součást zážitku. Také můžeme spojovat prožitek s jistou hloubkou, 
niterností a intimitou, kdežto zážitek s extroverzí, dobrodružstvím, 
vnějškovostí (o velkolepé podívané spíše řekneme „to byl zážitek“, 
o vnitřních procesech zase „byl to hluboký prožitek“). 

Prožitek nebo zážitek, a jejich reflexe, jsou vždy spjaty s vlastní 
osobou prožívajícího. Zde prezentovaný přístup k edukaci uměním 
dokonce používá takové náměty, v nichž je prožitek, resp. sebepro-
žitek velmi důležitou částí celého komplexu vzdělávání. Prožitek 
(a umělecký prožitek zvláště), který je ze své podstaty spjat s emo-
cemi, tak může být nástrojem jejich kultivace, pokud bude cílený, 
reflektovaný a uváděný v patřičném rámci. 

Každé prožívání je kromě emocí také spojené s určitým poro-
zuměním. hudlička (2003) chápe porozumění jako vlastní rekon-
strukci způsobu zacházení s realitou někoho jiného podle jím uzná-
vaných zákonitostí, tedy propojování cizí skutečnosti s realitou 
osobní. Vedle porozumění klade vysvětlení, což je způsob zacháze-

94) sLaVíK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl. Praha: Pf UK, 2001, s. 64. IsBN 
80-7290-066-8
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ní s realitou podle námi uznávaných zákonitostí. Porozumění tedy 
prezentuje empatičtější formu náhledu, kdy jsme schopni přijímat 
skutečnost očima druhého. Pokud vysvětlení následuje za pochope-
ním, může do sebe absorbovat náhled druhého a být o něj bohatší. 

slavík (1997) předkládá dvojici pochopení–porozumění, kde po-
rozumění zastává spíše pozici rozumu – diskurzu, interpretace. Po-
chopení pak pozici citu – holistického náhledu, ne vždy přístupné-
ho racionální argumentaci.

Tvorba, která je zaměřená na prožitek/zážitek, tedy s sebou nese 
porozumění/pochopení a to je úzce spojené s poznáváním. V pro-
cesu vytváření díla dochází k celistvému (holistickému nebo ce-
lostnímu) uchopení reality, které odpovídá řeckému pojmu aisthéa. 
V procesu reflexe pak dochází prostřednictvím kritického rozumu 
k přemýšlení, k analytickému uchopování jednotlivostí, odhalování 
smyslu a souvislostí (noéta).95

Pro zážitkovou pedagogiku platí, že pokud není zážitek/prožitek 
podroben reflexi, má omezenou působnost a často zatěžuje zúčast-
něné. opakovaně se nám dostává zpětných vazeb o potřebě sdílení 
zážitků/prožitků z tvorby a o pocitech frustrace, marnosti a ztráty 
smyslu, pokud není tato potřeba naplněná. Pokud účastníci odchá-
zejí z lekce s pocitem, že bylo něco nedořečeno, nedokončeno, že 
nestihli, co potřebovali, jeví se celý zážitek v tomto světle neuspoko-
jené potřeby jako marginální.

6.3 Pozornost tady a teď, stav plynutí

V úvodním textu o artefiletice jsme se zmiňovali o dobře známém 
stavu, kdy se ponoříme do nějaké činnosti, ať již činnosti tvořivé 
či do pasivního vnímání, a přestáváme částečně vnímat a reflekto-

95) sLaVíK, J. – WaWrosZ, P. – eLfmarKoVá, Š. Dobrodružství světatvorby. 
Gymnasion, č. 5, jaro 2006, s. 22. IssN 1214-603X
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vat okolí. mluvili jsme v té souvislosti o fikčních světech. Nyní se 
pokusíme pojmenovat velmi podobný stav, který charakterizuje su-
verenita v činu, lehkost a jistota, se kterou je vykonáván, ponoření 
a uvolněnost. hovoříme o stavu proudění (Goleman, 1997). auto-
rem termínu „stav proudění“ (anglicky flow) je chicagský psycholog 
mihaly csikszentmihalyi, který jej vymezuje jako takový stav mysli, 
pro který je charakteristické úplné splynutí s vykonávanou činnos-
tí, úplná koncentrace. Dosažení tohoto stavu nezávisí na druhu čin-
nosti, která je vykonávána, ale je pro něj charakteristická snadnost, 
s jakou jsou dosahovány ty nejlepší výkony. Člověk je tak zaujat tím, 
co dělá, že přestává vnímat sám sebe odděleně od činnosti, která se 
stává spontánní až téměř automatická. Lidově říkáme tomuto stavu, 
že „to jde samo od sebe“. Člověk nemusí vkládat do činnosti něja-
ké volní úsilí, a přesto (či spíše právě proto) dosahuje vrcholových 
výkonů. Důležitým předpokladem k dosažení tohoto stavu musí být 
pocit ryzího potěšení z činnosti samé. 

Goleman (1997) považuje schopnost dosáhnout tohoto stavu za 
nejvyšší projev emoční inteligence, neboť při něm dochází k doko-
nalému zapojení emocí do služeb vykonávání nějaké aktivity nebo 
učení. stav nemá žádné konkrétní emoční zabarvení, kromě mír-
ných pocitů extáze, které jsou vysoce motivující. Pro tento stav je 
rovněž charakteristická enormní uvolněnost, která však dovoluje 
v jakémkoliv okamžiku pružně reagovat na změny.

Plná pozornost je charakteristická splýváním vědomí a činů. Je pro 
ni typický specifický pocit ztráty běžné časové a prostorové orientace. 
Goleman (1997) říká, že člověk v tomto stavu zapomíná sám na sebe: 
„V tomto smyslu jsou okamžiky proudění naprosto neegoistické.“96 může-
me si připomenout zmiňované mystické stavy, stavy pohroužení do 
meditace a kontemplace, kdy je dosahováno vrcholných a extatických 
prožitků pouhou koncentrací mysli. stavu proudění lze dosáhnout 

96) GoLemaN, D. Emoční inteligence. Praha: columbus, 1995, s. 95. IsBN 80-85928-
48-5

Pomahajici_profese.indd   140 27.1.2011   15:51:20



/ 141 /

co je artefiletiKa?

také při řešení matematického problému, programování, provádění 
chirurgické operace, skládání hudby či malování. Poněkud paradoxně 
je mozek při těchto činnostech klidný a vykazuje sníženou korovou 
aktivitu. Jde především o přesnost spojení v mozku, nikoliv o jejich 
množství, tedy o kvalitativní, nikoliv kvantitativní dimenzi.

K dosažení požadovaného stavu vede několik cest. Jednou z nich 
je úmyslné koncentrování pozornosti, což je činnost poměrně obtíž-
ná, která vydává své plody s postupným zdokonalováním se a s pra-
videlným tréninkem. Také v oblasti artefiletiky existují techniky prá-
ce s koncentrací, například relaxace a aktivní imaginace. skvělým 
průvodcem na cestě ke stavu proudění je však jakákoliv rytmika. 
spojení rytmu a opakované činnosti najdeme jak ve sportu (napří-
klad běh, plavání) a samozřejmě v hudbě, tak i v oblasti výtvarného 
tvoření. Například malba, pokud je při ní dosaženo stavu proudění, 
se stává velmi rytmickou činností. rytmus je patrný ze všech pohy-
bů malíře od nanášení barvy a pohybů štětce až po přešlapování, 
pohupování se a pohyby těla. Zdá se pravděpodobné, že je to prá-
vě rytmus, který dokáže zmíněné stavy navodit. Naprosto originál-
ní možností učení se vstupovat do stavu proudění je hudebně-po-
hybový systém TaKeTINa,97 který je propojeným systémem pohybu 
a zpěvu v několika různých rytmických vrstvách. Dupáním (tancem), 
tleskáním a zpěvem jednoduchých hlásek člověk může velmi inten-
zivně zakoušet, jak je volní chtění v tomto systému neúčinné a jak 
je naopak blažené zažívat (vzácné) okamžiky proudění, kdy jsou 
všechny tři vrstvy rytmu v souladu s plnou koncentrací mysli. Jak 
podotýká Goleman (1995), „Přílišné uvažování o tom, co se děje, by na-
rušilo proudění: sama myšlenka ‚dělám to prostě skvěle‘ může tento křehký 
zázrak zaplašit.“98 Je důležité vyzdvihnout fakt, že stav proudění je, 
jako jakákoliv jiná činnost, činností podléhající učení a to znamená, 
že se v ní lze zdokonalovat. 

97) Dostupné: www.taketina.com
98) GoLemaN, D. Emoční inteligence. Praha: columbus, 1995, s. 94. IsBN 80-85928-48-5

Pomahajici_profese.indd   141 27.1.2011   15:51:20



/ 142 /

artefiletiKa

Goleman (1997) podotýká, že motivace ke stále lepším a lepším 
výkonům může částečně pramenit z touhy zachovat stav proudě-
ní. Uvádí studii, v níž csikszentmihalyi podrobil výzkumu dvě 
stě výtvarníků osmnáct let poté, co dokončili školu. Ze studie vy-
plývá, že vynikajícími umělci zůstali pouze ti, kteří byli již od po-
čátku motivováni potřebou činnosti samotné, a nikoliv jejích ved-
lejších produktů (sláva, peníze,…). Výtvarník tedy musí především 
chtít malovat, aby dosáhl trvalých vynikajících výsledků. Gardner 
(1999), autor světoznámé teorie mnoha inteligencí, považuje zkou-
mání stavu proudění v dětských činnostech za základ pro budování 
dalšího přirozeného a nenásilného učení, které bude humánnější 
a zřejmě i účinnější. „Schopnost vést své emoce k tvořivému cíli je do 
jisté míry nadřazená vrozenému nadání. Ať už jde o ovládání pohnutek, 
o odkládání uspokojení či o pozměňování naší nálady tak, aby podporova-
la naše myšlení…“99 

V teorii zážitkové pedagogiky se zachází s csikszentmihalyiho 
teorií plynutí (flow) a objevují se i reference k buddhistickému tré-
ninku koncentrace mysli. celá zážitková pedagogika je pak ovliv-
něná teorií skupin a skupinové psychoterapie. Jedním z důležitých 
poznatků prvních terapeutických skupin bylo objevení síly prožitku 
„tady a teď“ v řádu procesu skupinové dynamiky. Transformující mo-
ment, kdy se členové přestanou zabývat „tam a tehdy“ (minulostí), 
ale seberou sílu řešit své aktuální pocity a emoce, které prožívají 
v dané chvíli (tady a teď), je jedním z nejléčivějších či nejsilnějších 
momentů skupinového procesu.

Každý, kdo má zkušenosti s meditací, ví, že naučit se záměrně 
a po delší časový úsek udržet své vnímání v přítomnosti, není vů-
bec jednoduché. Naše mysl běžně pobývá v přítomnosti jen zřídka, 

99) GoLemaN, D. Emoční inteligence. Praha: columbus, 1995, s. 98. IsBN 80-85928-
48-5
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svou myslí jsme přítomni jen při činnosti, která nás baví a zajímá. 
Po všechen ostatní čas jsme buď v minulosti (vzpomínání), nebo 
v budoucnosti (plánování), nebo ve fikčním světě (snění). Z toho 
vyplývá, že plná přítomnost charakterizovaná vědomím přítomným 
při činnosti, kterou vykonáváme, tvoří jen malou část našeho běžné-
ho dne. 

V úvodní pasáži k problematice flow-efektu (stavu proudění) 
jsme referovali o suverenitě a spontaneitě při vykonávané činnosti. 
Ta souvisí s jistotou v posuzování činnosti i své role v ní. Řezníček 
a smitka (2000) představují zajímavé postřehy o suverenitě ve vní-
mání i vyjadřování, které jsou pro výtvarné (a jiné expresivní) vyjad-
řování zásadní. hovoří o obecné zkušenosti nezávislosti v posuzo-
vání „dobrého“ a „zlého“ v raném dětství, tedy v době závislosti. 
Tehdy byl člověk zcela suverénní ve vnímání a osobitém vyjadřování 
a také naprosto autonomní v posuzování světa, interakcí a objektů 
kolem sebe. Byl tedy schopen posoudit, co je libé (dobré) a co ne, 
co je zajímavé a co ne, co je hodné pozornosti a co ne. specificky 
a zcela neomylně posuzoval kvalitu podnětů a podle toho reagoval. 
Tato schopnost je dána ve vnitřní výbavě všem dětem. „Jakoukoliv in-
formaci posuzujeme samostatně, nezávisle na autoritě, tradici, normě.“100 
Později v procesu akulturace a socializace opouštíme autentické 
posuzování (vztahování se) a přijímáme názory, na jejichž vytváře-
ní jsme se nepodíleli. Vztahujeme se k nadindividuálnímu systému. 
Tento proces je často bolestný a zmatený a právě kreativní (výtvar-
né) vyjádření je často pro dítě znovuoživením suverénního auten-
tického posuzování a prožívání sebe a světa. Znovu zpřítomňuje 
původní kompetence v posuzování libého a nelibého, hodného či 
nehodného pozornosti, znovu objevuje autentické a suverénní po-
suzování kvality. 

100) ŘeZNíČeK, V. – smITKa, V. Tvořivost a terapeutický proces z hlediska systé-
mových věd. In: Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. Praha: Pf UK, 
2000, s. 60. IsBN 80-7290-004-8
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6.4 Hodnocení v artefiletice

V případě, že artefiletiku používáme jako výchovný a vzdělávací sys-
tém, musíme se zabývat problematikou hodnocení výkonů. 

První otázkou, kterou si budeme klást, je, co všechno v artefileti-
ce hodnotíme?

Jak je naznačeno ve vzdělávacím motivu a v pojetí koncep-
tu, prekonceptu a sociokognitivního konfliktu, cílem hodnocení 
se v artefiletice může stát téměř cokoliv. Nejde jen o hodnocení 
jevů spojených s estetickými a výtvarnými kvalitami, jaké známe 
z výtvarné výchovy, ale také o jevy z jiných oblastí, které můžeme 
v procesu reflexe vyzdvihnout a upozornit na ně, ať již se jedná 
o mezioborové náměty, multikulturní náměty, širší kulturní a spo-
lečenské fenomény, oblast sociálních vztahů atd. Záleží na zámě-
ru konkrétní artefiletické lekce, která určuje směřování hodnocení 
a zpětné vazby. Přeci jen však existují určitá vodítka, pomocí kte-
rých můžeme moderovat reflektivní dialog a obsahy hodnocení 
strukturovat.

Prvním vodítkem je zaměřování pozornosti na rozdíly v předlože-
ných artefaktech, resp. v tvorbě jednotlivců. hledáním rozdílů ne-
jen podněcujeme reflektivní dialog, ale také pracujeme s tématem 
prekonceptů a sociokognitivního konfliktu. Tváří v tvář fascinující 
mnohovrstevnatosti ztvárnění stejného námětu jednotlivými účast-
níky je zkoumání odlišných pojetí naprosto přirozený proces. 

stejně jako rozdíly zkoumáme také shody v tvorbě, které nás ve-
dou k uchopení konceptu, tedy toho, co vytváří celek a je společné 
všem prekonceptům.

Tvořivost v provedení, stejně tak jako tvořivost v nápadu (vlast-
ním autorském konceptu), tedy inovativnost, odvahu, kreativní ře-
šení a novátorské nápady hledáme a zkoumáme prostřednictvím 
reflektivního dialogu. oba druhy tvořivosti nám pomáhají posou-
vat hranice našeho vlastního myšlení o problému a rozšiřují tak náš 
osobní prekoncept. 
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Zkoumáním přiléhavosti výtvarného výrazu k myšlence (au-
torskému konceptu díla) dává prostor k podchycení specifických 
dovedností a kvalit, například schopnosti zvolit vhodný materiál, 
promyslet autorský koncept a najít vhodné prostředky k jeho vy-
jádření. Učí nás adekvátně zacházet a rozpoznávat výpovědní hod-
notu jednotlivých materiálů. Například záměr vytvořit pohodlný pe-
líšek se bude míjet s volbou hliníkové fólie (alobalu) jako hlavního 
 materiálu.

Do tradiční oblasti hodnocení výtvarného díla patří práce s vý-
tvarnými prostředky. ať už se jedná o práci s kompozicí a tvary, či 
práci s barvami a liniemi v díle.

Do oblasti sociálních kompetencí patří zaměření hodnocení na 
téma spolupráce s ostatními, které se projevuje především při skupi-
nových činnostech. V každé přirozené skupině zastávají její členové 
různé role. Toto hodnocení nám umožní vyzdvihnout důležitost pří-
pravných fází projektu, okrajových rolí a schopnosti spolupráce na 
společném díle. oceňujeme respekt k druhým a zároveň adekvátní 
sebeprosazení.

Při skupinových aktivitách zkoumáme téma adekvátní péče 
o svůj vlastní výtvarný prostor. opět máme na mysli situace, kdy 
je vytvářeno společné dílo. Při společné reflexi si můžeme všímat, 
kdo má potřebu expandovat, kdo se naopak ve své tvorbě stáhne do 
ústraní. Kdo svou aktivitu směřuje jen k ostatním, bez péče o svou 
část, nebo naopak kdo setrvává jen u svého prostoru a pasivně oče-
kává spolupráci zvnějšku. V individuální rovině tématu jde napří-
klad o výtvarné pojednání celé plochy papíru či využití maximálních 
možností v realizaci díla.

V reflektivním dialogu je zcela přirozeně oceňována také schop-
nost vyjádřit své myšlenky, slovně podchytit důležité jevy, pojme-
novat neverbální zkušenosti. 

Druhou otázkou, která nás bude v tématu hodnocení zajímat, je, 
jak hodnotíme.
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Nejčastější strategie, jak hodnotit estetickou formu, je použít in-
tuitivní a subjektivní „líbí–nelíbí“. Nelze říci, že bychom měli v posu-
zování uměleckého díla tento postoj zcela opustit, měli bychom si 
však být vědomi jeho omezenosti. Z předešlého odstavce je patrné, 
že hodnocení nezaměřujeme jen na formu díla, ale také na schop-
nost vyjádřit obsah, zachytit podstatné, použít originální prvky, ma-
teriály atd.

V artefiletice je velmi těžké černobílé hodnocení správně–špat-
ně. Protože jsme v úzkém kontaktu s prožíváním účastníků, chápe-
me, že každý projev má svůj důvod, své opodstatnění. Proti pojetí 
„správně–špatně“ můžeme postavit pojetí „pravdivě“ podle svých 
možností. 

Pojem hodnocení nevztahujeme jen na známkování a slovní 
hodnocení. Zvláště ve výchovách je adekvátní používat také nehod-
noticí zpětnou vazbu (slavík, 1999). Ta je založena na komentáři 
tvorby, ale i na neverbálních projevech, které postrádají přímé vy-
jádření kvality dobře–špatně, lepší–horší, krásný–ošklivý… smyslem 
takového více-méně neutrálního komentování je zacílení pozornos-
ti určitým směrem, vypíchnutí určitého jevu. Příklady nehodnoticí 
zpětné vazby: Vidím, že jsi přidělal na pozadí ještě jeden strom. Vypadá 
to, že jsi opravdu rozzlobená. Je to vše, co jsi chtěl nakreslit? Řada z vás 
použila kombinaci žluté, zelené a modré. Atd. 

V reflexi je velmi důležité neposuzovat (např.: „No to jsi řekla pěk-
nou hloupost“, „Myslím, že jste se tím ztvárněním vůbec netrefil do téma-
tu“). Naším úkolem je otevírat náhledy jiného řešení a vést účastníky 
k tomu, aby je byli schopni také uvidět a využít. 

Pokud artefiletiku používáme ve výtvarné výchově, je hodnoticí 
žebříček dobrou metodou k pojmenování specifických hodnoticích 
hledisek, která nám pomáhá porozumět hodnocení. abychom se 
tedy zaměřili na zkoumání určitého aspektu v díle, můžeme vyzvat 
účastníky, aby seřadili díla na škále od nejvyššího zastoupení dané-
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ho aspektu po nejnižší. hodnoticí žebříček nám pomůže specifiko-
vat krajní hodnoty a průměr, a hodnocení se tak stává srozumitel-
ným. Je důležité podporovat porozumění, proč jsou artefakty takto 
hodnoceny. Vedeme děti v dialogu k pojmenování a abstrahování: 
„Proč je toto dílo hodnoceno nejvýše a proč toto nejníže? Jaké jsou mezi 
nimi rozdíly?“ … můžeme také s hodnoticím žebříčkem zamíchat 
a ptát se: Které dílo má nejvíce propracované detaily? Kdo měl nejzajíma-
vější nápad? Kdo použil nejvíce netradiční materiály?… Dáváme tím jas-
nou informaci, čeho všeho je třeba si na díle všímat, a dáváme tím 
také možnost trochu „zamíchat“ s pořadím „nejlepších“ děl, aby-
chom mohli ocenit i některé vlastnosti děl, které se na první pohled 
jeví méně estetické. 

Žebříček můžeme předem nastavit tak, aby nám vytvořil prostor 
pro výklad a předávání informací. 

Např.: Řešíme téma „rodina“ a dáme dětem zadání: „Namalujte 
zvířecí matku s mládětem.“ V následném hodnocení můžeme zadat se-
stavení žebříčku tak, aby nám pomohl ve výkladu. „Položte svou pas-
telku na ten obrázek, který podle vás nejlépe vystihuje mateřskou lásku.“101

Jistě všichni známe hodnocení, kdy se dílo porovnává s ideálem, 
ideálním výkonem. V podstatě se mu lze jen přiblížit, nikdy jej nelze 
úplně dosáhnout. hrstka vysoce talentovaných se k tomuto ideálu 
dokáže přiblížit, zbývající si však odnášejí jen pocity nedostateč-
nosti. Takové hodnocení je úzce zaměřené, vyvolává stres a pracuje 
s polaritami chytřejší–hloupější, šikovnější–méně šikovný, líný–pra-
covitý… Je nátlakovým nástrojem a pracuje s negativní zpětnou vaz-
bou. 

V artefiletice se používají také takové techniky a metody, které se 
přímo vymykají pokusům o klasické hodnocení výkonu. Jde o tech-

101) Jedná se o použití „pastelkové metody hodnocení“. Každý účastník má k dispo-
zici jednu pastelku, kterou položí na dílo, jež nejvíce oceňuje, nebo dílo, které 
nejvíce vyjadřuje danou problematiku. sestavení žebříčku je pak vizuálně velmi 
přehledné.
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niky, kdy výsledek nemůžeme vztahovat k žádnému vnějšímu ideálu 
a výkon s ním nelze porovnávat. Ideál v nich totiž vytváříme sami 
sebou a sami pro sebe. Jde o techniky vycházející ze subjektivních 
možností a podléhající tak subjektivním podmínkám, že je nelze 
vůlí rychle změnit (zlepšit).

V jedné skupině, kde jsme pracovali s aktivní imaginací,102 jed-
na dívka při následné společné reflexi prohlásila, že pracovala tak 
na 50 %. Pod vlivem svých silných očekávání si vytvořila konstrukci 
100% výkonu, který se jí nedařilo naplnit, což je chybné pojetí pro 
tento druh práce. V takto individuálním a subjektivním zážitku ne-
můžeme zavádět konkurenční měření výkonu ani mezi jednotlivci, 
ani sami pro sebe. Naším úkolem je vysvětlit skutečnost, proč při 
práci s vnitřním světem a vnitřními zdroji nemůžeme hledat ideál 
ani u souseda, ani v literatuře, ale pouze u sebe. Naše psychika nám 
umožní jen takový výkon (zde například hloubku ponoru do vizuali-
zace), který je správný a zdravý, tedy 100%. oněch 50 % je ve skuteč-
nosti jediných možných 100 %, které pro dívku byly v tu chvíli mož-
né a správné. 

Výkon „do šířky“ – extenzivitu, která se váže k euroamerické-
mu modelu neustálého (trvalého) rozvoje a neustálého navyšování 
kvantity, se snažíme při tomto způsobu práce nahradit výkonem „do 
hloubky“ – intenzitou, která je však měřitelná pouze kvalitativními 
měřítky. Vycházíme z teze: „Já jsem mírou správného výkonu a také je-
nom já vnímám jeho odchylky.“ Pokud se nám nedaří dosahovat před-
sevzatých úrovní, můžeme porovnávat kompatibilnost svých oče-
kávání a tohoto způsobu práce. můžeme také své pocity a postoje 
sdílet s ostatními a hledat v reflektivním dialogu odpověď na své 
otázky. 

102) metoda pojmenovaná c. G. Jungem. Více viz KasToVá, V. Imaginace jako pro-
stor setkání s nevědomím. Praha: Portál, 1999. IsBN 80-7178-302-1, nebo seI-
ferT, a. L. – seIferT, T. – schmIDT, P. Aktivní imaginace. Praha: Portál, 
2004. IsBN 80-7178-845-7
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7.
HRY A CVIČENÍ KE ZKOUMÁNÍ TÉMATU 
SYNDROMU POMOCNÍKA

rádi bychom čtenáři nabídli naše praktické zkušenosti s tématy, kte-
rými se zabývá tato kniha. Naše poznatky vycházejí z vedení work-
shopů, dlouhodobějších kurzů i terapeutické práce. Řada technik, 
které používáme, byla inspirována jinými kurzy, které jsme zažili 
jako účastníci, řada z nich je naším osobním vkladem do tématu. 
chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo nás učili a prová-
zeli na cestě, zvláště pak paní Yvonně Lucké a paní Beatě albrich.

7.1 Úvod – workshopy, kurzy, další vzdělávání 

mnoho účastníků našich workshopů zaměřených na téma syndromu 
pomáhajícího referuje, jak je pro ně kombinace výtvarných technik 
a práce s tělem zajímavá a hodnotná. V našich seminářích se snaží-
me propojovat oba přístupy tak, aby dohromady vytvářely smyslu plný 
celek. Přiznáváme, že práce s výtvarnými prostředky i body work, tak 
jako ostatní neverbální techniky, jsou velmi silnými nástroji při zá-
žitkově orientované práci. snažíme se je tedy  používat zodpovědně 
a bezpečně, tak aby sloužily ku prospěchu klientů/účastníků, k jejich 
obohacení a podpoře.

Zažili jsme takový typ seminářů a workshopů, který byl zacílen na 
co nejintenzivnější prožitky účastníků. s postojem „jen ať se (účastní-
ci) rozpadnou, hrábnou si hluboko, popláčou si; vždyť je to pro ně dobré“ 
zásadně nesouhlasíme. Na takovém kurzu účastník jistě může zažít 
spoustu silných emocí, objeví nějaké dosud skryté informace, ale 
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zásadní je otázka, do jaké míry mu to pomůže v jeho osobním živo-
tě. Zajímá nás dlouhodobý vliv naší práce, tedy dopad na možnou 
postupnou změnu v sebeprožívání klienta, nikoliv okamžitý, zjevný 
a povrchní efekt. Změna vedená zvenčí nebude mít tendenci trvat, 
když se ztratí kontakt se zdrojem. Důležitá je změna, kterou člověk 
sám chce, cítí, že je na ni připraven, a jeho životní okolnosti jsou pro 
ni příznivé. Lidská psychika může pozitivně využít jen takové zážitky, 
které může přijmout a vstřebat, nikoliv ty, které vyburcují tak mocné 
psychické síly, že ohrožují pocity existence, případně retraumatizují. 

Naší filosofií je vést účastníky k tomu, aby sami určovali, co je pro 
ně přijatelné, aby byli upřímní k sobě a svým potřebám, aby zažili 
pocit, že jsou kompetentní v rozhodování, aby si určovali, co je pro 
ně dobré a co nikoliv. To je „edukační záměr“ naší práce. Zaměřuje-
me své působení na pozitivní zkušenosti a snažíme se dosáhnout 
tzv. „korektivního zážitku“, který má tendenci překrýt možnou do-
savadní negativní zkušenost. součástí našeho záměru je umožnit 
účastníkům vnímat a naplňovat své vlastní potřeby. Proto je napří-
klad více než vítané, když si jednotlivec uvědomí, že nechce urči-
tou činnost vykonávat z důvodů, kterým rozumí jen on. V takovém 
případě je mu doporučeno, aby se nepřekonával, aby nepotlačoval 
svou potřebu distance nebo odpočinku, a je podporován ve zcela 
svobodné volbě dalšího postupu. Tento zážitek, který je zcela opač-
ný oproti zkušenosti, kterou máme ze školství, práce a vůbec fungo-
vání okolního světa, přináší účastníkům úlevu a značné obohacení 
jejich chápání smyslu zážitkových kurzů. Často také přináší korekci 
dosavadních zkušeností s tímto typem kurzů (seminářů). Projevený 
odpor k nabízeným technikám respektujeme a pokoušíme se v dia-
logu hledat řešení, jak vyhovět potřebám speciálního zacházení. Vy-
cházíme z názoru, že všechny projevy jsou nějakým způsobem prav-
divou reprezentací, kterou je třeba respektovat a pokusit se ji sladit 
s obecnými požadavky; tzn. nalézt individuální vhodné řešení, které 
neomezí práci skupiny. Ideální situace je, když si účastnící dokážou 
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řešení najít sami, z toho důvodu je prostor pro vlastní kreativitu 
v tomto smyslu již v široce pojatém zadání. 

Při práci s tématem syndromu pomáhajícího mnoho účastníků 
zažije „Aha efekt!“, kdy se informace a prožitky spojí s konkrétními 
vzpomínkami. snažíme se vést účastníky k laskavému postoji ke 
svým zážitkům, k pochopení, že každá životní strategie má svůj dů-
vod a své místo v našem životě. Pokud je potřeba ji změnit, měli by-
chom si být vědomi, čím ji nahrazujeme. 

Každá sebezkušenostní technika, ale také každý intenzivnější zá-
žitek, pracuje dvojím způsobem. Jedná se o fungování v krátkodo-
bém a dlouhodobém časovém horizontu. V horizontu trvání zážit-
kové situace je zřejmý okamžitý efekt: prožitky, emoce, vzrůst nebo 
útlum energie. Druhý časový plán, který nastupuje ve dnech a tý-
dnech po ukončení zážitkové situace a dále není ohraničen, před-
stavuje strategie, jak se ke svým zážitkům postavíme, jak je budeme 
interpretovat a zacházet s nimi dál ve svém životě. 

Pochopení souvislostí vlastního života a tématu syndromu po-
mocníka mohou mít někdy ve druhém časovém plánu dramatický 
efekt. může se dostavit vztek nebo sebeznehodnocující postoj; po-
máhající si přísahá, že už takový nebude, má chuť všechno změnit, 
nenechat se více využívat. Vše, co v jeho strategiích vztahování se ke 
světu doposud poměrně sloužilo, označuje za nepřijatelné. Je více 
než pravděpodobné, že se v něm právě v tuto chvíli ozývají mecha-
nismy syndromu pomocníka: identifikace s perfekcionistickým Nad-
já. „Nepomáhání“ v pomáhající profesi je stejnou obranou proti své 
křehkosti jako pomáhání nesené sP. 

Kontakt se svou křehkou, zranitelnou, ale zcela autentickou čás-
tí je velkým bohatstvím v životě. odkrývá nám barvy, chutě a vůně 
našeho Já v dosud netušených odstínech, přináší nám poznání, co 
všechno vlastně potřebujeme a chceme, a to už je jen krok k tomu, 
abychom své sny zrealizovali. Vede nás v představě, co konkrétně 
máme pro svou spokojenost a naplněnost udělat, jak se nejlépe sytit. 
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Předešlé řádky bychom rádi ilustrovali na konkrétním příkla-
dě. Na jednom kurzu jsme potkali ráznou a sebevědomou ženu 
(paní X), která v úvodu k tématu sP vyprávěla, že má spoustu pro-
blémů, které sP popisuje, vyřešených tím, že je prostě sobec. Ne-
dávno nastoupila do nové práce a odmítla přebrat zavedené pořádky 
své předchůdkyně. Například odmítla vařit každé ráno kafíčko jed-
nomu klientovi a hodinu s ním sedět a povídat si. Popisovala, jak se 
klient rozčiloval, jak křičel, hrozil, ale ona to ustála, a teď je  klient 
mnohem samostatnější. Na konci svého vyprávění opět řekla „já 
jsem prostě sobec“, ale lehce se začervenala. 

schmidbauer (2000) popisuje častou strategii pomáhajících, kteří 
se rozhodnou něco ve svém životě změnit, jako přechod do úplné-
ho protipólu („tak a teď už nikomu nebudu pomáhat“). Je to, jako 
kdybychom přeskočili z bláta do louže, od extrémního rozdávání se 
k extrémní uzavřenosti vůči potřebám druhých. 

V příběhu paní X jsme se nakonec dotkli také této skutečnosti. 
Pomáhání pro ni bylo od dětství zásadní životní strategií, pomáha-
la svým rodičům, aby se nerozpadlo jejich manželství, spolužákům, 
aby ji oceňovali. Poté co skončila vyčerpaná na psychiatrii, si paní X 
řekla, že už se tak chovat nebude. Přesto si zvolila pomáhající pro-
fesi, ve které se neustále pohybovala mezi obrazy svých rodičů: ex-
trémně pomáhající matky a extrémně sobeckého otce. 

Jaký hledat lék pro tak těžké zkoušky, které nám život připravil? 
můžeme si jen říci, že každý má svůj vlastní lék, svůj osobní recept. 
může ho konzultovat, může se nechat inspirovat a provádět lidmi, 
kterým věří, ale správný poměr všech svých léčivých ingrediencí zná 
jen on sám.

 
součástí pěstování reflektivního postoje (viz kapitola 3.4) k sobě 

a světu je také problematika zvědomování záměrů a motivací našich 
činů. Takový postoj nutně vede k vědomí souvislostí a vlastní odpo-
vědnosti. Nejzazší intencí, se kterou pracujeme, je záměr služby 
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na pozadí všeho našeho snažení. odkazuje ke smyslu pomáhajících 
profesí a vede nás k názoru, že všechny výtvarné činnosti, které dě-
láme, a procesy, které prožíváme, jsou součástí vzdělávání, dalšího 
vzdělávání či profesní přípravy, která nás lépe připravuje pro smysl 
naší práce – pomáhání druhým.

snažíme se podporovat odpovědnost účastníků tím, že je ne-
cháme vnitřně formulovat rozhodnutí a osobní intenci (záměr) 
při práci na jednotlivých výtvarných námětech. Každý námět není 
jen prostorem pro výtvarnou zkušenost, ale také polem, kde mů-
žeme ohledávat osobní rozměr zážitku a také tento rozměr určo-
vat, formovat, ohraničovat. formulujeme námět i zadání konkrét-
ních úkolů nezvykle široce, tak aby jeho součástí byla i podpora 
účastníků v hledání osobní míry pro výtvarný i duševní zážitek. 
 Účastnici jsou vedeni k rozhodování a zároveň k akceptování 
 důsledků. 

Jakékoliv rozhodnutí má dvě stránky; něco přináší, ale něco jiné-
ho bere. Činit vědomá rozhodnutí znamená brát na sebe odpověd-
nost za jejich důsledky, což je projevem lidské zralosti a směřování 
k moudrosti. 

7.2 Práce s tělem a zkoumání tématu SP

V následujícím textu se pokusíme pojmenovat hlavní oblasti, které 
pomáhajícím komplikují život, a předložit několik praktických cvi-
čení, která nám pomáhají uvedená témata zkoumat. Jedná se hlavně 
o otázky regrese, zdravého egoismu, konstruktivní agresivity a kon-
troly, jež jsme obsáhli v tématech s názvy „hrát si“, „Dávání a bra-
ní“, „hranice“ a „Nekontrolovat“. Všechny tyto oblasti jsou v lid-
ském jednání vzájemně propojené, v různé míře se prolínají a není 
možné je od sebe uměle separovat, což se dobře ukazuje v předlože-
ných cvičeních. 
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Naše zkušenosti se skupinami pomáhajících nám ukázaly, jak je 
opuštění role pomáhajícího, a s ní spojené opuštění vlastní vážnos-
ti, pro některé obtížným tématem. Nemožnost vstoupit do dětské-
ho prožívání poukazuje na raná traumata, regrese by pomáhajícího 
znovu strhla do oblasti jeho duševních ran, bezmoci a vzteku. Při 
těchto cvičeních proto respektujeme postoje všech účastníků, pro-
tože nechceme opakovat perfekcionistické puzení k výkonu. Naopak 
podporujeme každého, aby hledal svůj vnitřní postoj, pociťovaný 
smysl celé události (hájek, 2007), byť by to mělo být rozhodnutí ne-
účastnit se nabízené aktivity. Nikoliv splnění zadaného úkolu, ale 
právě vědomé vnitřní prožívání je nejdůležitějším ziskem a cílem 
našeho snažení, protože nám zprostředkovává informace o nás sa-
motných. To, jak s těmito vzácnými informacemi budeme zacházet, 
je výsledkem nejen osobní volby, ale i výsledkem nastavení specific-
kých možností každého pomáhajícího. 

Následuje několik malých cvičení inspirovaných PBsP terapeutic-
kými postupy,103 které hojně využívají návratů do dětského prožívání 
klienta. V těchto cvičeních jde o uvědomění si a naplnění základní-
ho vzorce smysluplných interakcí.

Každá akce má v sobě již zakotvenou předpokládanou odpovída-
jící „správnou“ interakci. Pokud je toto očekávání naplněno, dochá-
zí k tzv. klapnutí (efekt „to je ono“), my prožíváme uspokojení a zá-
roveň je potvrzen smysl akce. 

 Uspokojení (U)
Akce (A) odpovídající Interakce (I) 
 Smysl (S)

Jednoduchým příkladem může být pláč miminka (a), který vyvolá 
„správnou“ interakci (I) v podobě péče matky, jež uspokojí (U) jeho 
potřebu a zároveň tím potvrdí smysl (s) pláče. Plačící dítě má po-

103) Některá cvičení jsou inspirována technikami PhDr. Yvonny Lucké z kurzu Práce 
s tělem v psychoterapii (2003).
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měrně jasnou představu o odpovídajícím naplnění jeho potřeby. Ne-
uspokojí jej například puštění televize nebo mozartovy hudby, pro-
tože v našem příkladě potřebuje tělesný kontakt s matkou (či jinou 
vztahovou osobou), která jej vezme do náruče. Pokud na akci nepři-
chází delší dobu odpovídající interakce, akce ztrácí smysl a člověk je 
nucen naplnit uspokojení jinou, náhradní cestou. Jasný příklad ne-
naplněného vzorce můžeme vidět v kojeneckých ústavech, kde děti 
záhy přestanou plakat a vyhledávají náhradní uspokojení svých po-
třeb např. rytmickými pohyby a autostimulací.

Předestřený vzorec je základem nabízených cvičení. V nich jde 
především o to, uvědomit si, co skutečně potřebuji, tedy jaká reakce 
na můj podnět by byla tou nejlepší, nejvíce odpovídající mým po-
třebám. Pokud se nám podaří vyvolat v sobě představu ideální in-
terakce, je před námi ještě úkol adekvátně své potřeby formulovat 
a požádat o jejich naplnění.

Téma „Hrát si“ 

Dotýkáme se otázky regrese, hravosti a kreativity. slovo regrese mů-
žeme vnímat jako ústup ze stávajících pozic, jako opak progrese, 
která je směřováním vpřed. Při takové interpretaci můžeme mít do-
jem, že regrese je něco trochu pejorativního. Když si představíme, 
že v regresi se chováme se sníženou kontrolou, třeba jako děti, ne-
musí být tato představa, či ještě spíše vzpomínka s prožitkem trap-
nosti, vůbec příjemná. V mnoha oblastech pomáhajících profesí se 
často zachází s regresivními stavy klienta, a zdá se proto logické, že 
pomáhající se sP úzkostlivě odmítá vstoupit do stavu regrese. 

Nabízené cvičení, ač je velmi jednoduché až banální, patří mezi 
ta opravdu náročná, co se týče prožívání účastníků. Jeho tématem 
je hravost a hraní si, legrace a „shazování“ vlastní vážnosti, což není 
pro mnohé pomáhající, pevně identifikované s perfekcionistickým 
ideálem Nadjá, vůbec lehké. „(pomocník – pozn. autorky) Potřel totiž 
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své dětské stránky s takovou krutostí, jakou zažil v dětství, když se hrou po-
koušel sblížit s dospělými a byl pokaždé odmítnut… Ve výchově, která dítě 
‚spravedlivě, ale přísně‘ cepuje, aby se stalo člověkem zaměřeným na vý-
kon, v takové výchově není místo pro hru a kreativitu. Regrese je zlá. Je to 
něco, co dělají nebo mají druzí, nikoli však pomocník.“104

Z praxe známe mnoho obrazů bezradných pomáhajících, kteří by 
se i rádi zapojili do nabízené aktivity, ale nevědí jak. Jejich dětské 
stránky jsou příliš utlumené, vzdálené, a tak je pro ně skutečně těž-
ké se s nimi v aktuální chvíli kontaktovat. Převládajícím pocitem je 
pak zmatek, neboť pomáhající cítí, že mu něco důležitého uniká, ale 
nemůže přesně říci, co to je.

regrese však může být také užitečná, a dokonce velmi příjemná. 
Naše schopnost hrát si, povolit sebekontrolu, něco si „užít“, „vyřá-
dit se“ přináší nečekaný energetický potenciál, načerpáme energii 
a zrevitalizujeme se.

Cvičení „BAF“ 

Požádáme účastníky, aby si stoupli do kruhu. První v kruhu hraje 
roli ideálního dospělého, soused po jeho levici vstupuje do role ma-
lého dítěte (představujeme si sebe jako asi čtyřleté dítě). „Dítě“ má 
za úkol vybafnout na „dospělého“, ale zároveň předem domluvit, 
jak si představuje jeho ideální reakci. Povzbuzujeme aktéry, aby byli 
ve vyjasňování své představy co nejkonkrétnější; výsledná přání vy-
padají například takto: 

„Měla by ses bát jenom jako, rozhodně nechci, aby ses polekala dooprav-
dy. Měla bys trochu vykřiknout, chytit se za srdce, ale strojeně. A pak se na 
mne usmát, jako že jsem ti tou taškařicí udělala radost.“ 

„Mně by se líbilo, kdyby ses opravdu lekla,“ na dotaz lektora, jak by 
se ta opravdovost měla tělesně vyjádřit, dostáváme odpověď, „Měla 
by zařvat a uskočit dozadu.“

104) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008, s. 114. IsBN 978-
80- 7367-369-7
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Dvojice má možnost několikrát si bafnutí a ideální reakci vyzkou-
šet, dokud nenajdou správný „klapnoucí“ tvar. ostatní ve skupině je 
zatím pozorují. Poté se „dítě“ stává „dospělým“ a účastník po jeho 
levici vstupuje do role „dítěte“. Takto se pokračuje po kruhu, dokud 
se všichni členové skupiny v obou rolích nevystřídají.

Na konci cvičení, v reflexi, se ptáme účastníků, jak se cítí a jaké 
to pro ně bylo. Podařilo se jim v sobě najít odpověď na otázku, co 
přesně by od „dospělého“ potřebovali? Podařilo se jim svou potřebu 
zrealizovat?

Podle naší zkušenosti toto cvičení docela názorně ukazuje, že pro 
někoho může být skutečně těžké vstoupit do regrese nebo v sobě 
najít vzorec „správné“ interakce. Často akce začíná sebeznehodno-
cujícím postojem „no, to něco uvidíte, to bude hrozný“, který může ho-
vořit o strachu z nedostatečného výkonu nebo o strachu z regrese. 
Někteří lidé si nemohou vybavit ideální reakci, někdo neumí baf-
nout. Pro někoho je historický návrat k dětskému bafání evidentně 
retraumatizující. Takový člověk pak má tendenci opustit co nejrych-
leji herní pole a utéci, případně se vrátit zpět do figury zodpověd-
ného dospělého. Naopak jiní si cvičení náležitě „užijí“ se smíchem, 
který k němu patří. 

Bafání patří u tří- až pětiletých dětí k běžným hrám, při kterých 
zkoumají interakci s dospělým. Děti s nelíčeným nadšením kvitují 
hravé reakce dospělého, často je radost z podařené akce motivem 
pro další a další bafání, jako by se dítě nemohlo nasytit.

Při této hře jsme zkoumali svou schopnost vstoupit do hravé (re-
gresivní) interakce, kdy se dospělý chová jako dítě, hraje si, pouští 
nebo povoluje kontrolující Já. Zároveň jsme zkoumali naši schop-
nost projevit splnitelné přání a také trvat na jeho naplnění. Kontakt 
s naší „tělovou pamětí“, tedy s našimi vlastními vzorci akce a odpo-
vídající interakce uloženými v hlubokých vrstvách osobnosti, nám 
přinesl radost, ale i poznání vlastní zranitelnosti.
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Téma „Vzít si“ 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o syndromu pomáhajících, jeden 
z velkých problémů osobnosti se sP je téma, které bychom mohli 
nazvat „zdravý egoismus“, čili myslet také na sebe, chtít také něco pro 
sebe a projevit splnitelná přání. mechanismy syndromu pomáhají-
cích, respektive kombinace náročného Nadjá s neschopností pěsto-
vat vzájemnost ve vztazích, podpořená strachem z odmítání, vytváří 
ideální klima pro „jásámistu“. „Jásámista“ je člověk, který si vystačí 
sám. Na nabízenou pomoc reaguje slovy „Ale já to zvládnu“, nebo „To 
je dobrý“. Velmi těžko skutečně kooperuje v kolektivu, protože sku-
tečná spolupráce otevírá i nutnost konfrontace, která je v přímém 
protikladu s pomocníkovou neschopností vyjádřit agresi přímo. Být 
na všechno sám má své nevýhody, ale i výhody. Na jedné straně je 
to člověk skutečně přetížený, vystresovaný a zadělává si na vyhoření, 
na straně druhé je uspokojený, protože vše je pod jeho kontrolou. 
Perfekcionismus mu nedovolí riskovat, že by výsledek práce mohl 
být jiný, než si představuje. 

Pomáhající se orientuje na uspokojování potřeb druhých, což 
je činnost, která mu nedělá potíže a která jej naplňuje smyslem, 
nebo alespoň jistotou. Potíž nastává, když by měl naplnit a uspo-
kojit své vlastní potřeby. Vždy se najde mnoho důvodů, proč 
něco  odložit a proč nic nepotřebovat. „Kdo výlučně dává, může si 
mnohem déle udržet grandiózní fantazijní představu o své autonomii 
a  suverenitě.“105

V naší praxi razíme představu neustálého toku, proudění sociál-
ních výměn mezi lidmi, dávání a braní, uprostřed kterého stojí kon-
krétní pomáhající. V symbolické, výtvarné formě se zabývá otázkou: 
Kolik vydávám a kam? Kolik přijímám a co? 

105) schmIDBaUer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008, s. 41. IsBN 978-
80-7367-369-7
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Cvičení „DÁVÁNÍ A BRANÍ“

V následujícím cvičení zkoumáme dvojí roli péče: péči dávanou 
a péči přijímanou. Zkoumáme, co s námi dělá situace, kdy si máme 
řízeně nechat „udělat dobře“, a jaké mechanismy používáme, když se 
o někoho staráme. 

Účastníci vytvoří dvojice podle kódu vzájemných sympatií. Do-
mluví se, kdo bude jako první přijímat nabízenou službu (bra-
ní) a kdo ji bude poskytovat (dávání). V obou rolích se následně 
 vystřídají. 

Zadání pro přijímající péči je: Představte si, že máte na čtyři 
minuty k dispozici dvě spolehlivé a pečující ruce. Budou dělat jen 
to, co chcete, a jen tak, jak to chcete. co byste nyní potřebovali? 
Zkuste chvíli se zavřenýma očima zkoumat své potřeby a přání. 
Potřebuji někde drbat, hladit, masírovat? Potřebuji česat vlasy? Na 
nějakém místě? Jen držet? Potřebuji jen odpočívat? Přinést dobrý 
čaj?

Druhým krokem je své přání formulovat, být co nejkonkrétnější 
a nejpřesnější. smyslem cvičení není prožít čtyři minuty utrpení, 
protože s námi někdo dělá něco, co se nám nelíbí. Je v pořádku, 
když si svou žádost rozmyslíme, protože si uvědomíme, že vlastně 
potřebujeme něco jiného.

Třetím krokem je domluvit se s pečujícím na možnosti korekce 
jeho péče tak, abychom dostávali jen to, co skutečně potřebujeme. 
Využijme možnost změnit neodpovídající péči na odpovídající jen 
tím, že dobře vyjádříme, co potřebujeme.

Zkoumejte v průběhu celé své práce svou mysl. Jaké myšlenky se 
vynořují? Jaké pocity? co vám běží hlavou?

Zadání pro poskytovatele péče: Vyslechněte zakázku a dotazy, 
co nejvíce zpřesněte svou představu. Ptejte se také alespoň na začát-
ku vaší práce s druhým, zda je vaše péče odpovídající, např.: „Je ten 
tlak dostatečný?“, „To je to správné místo?“ atd.…
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Dobře si připravte své místo, zařiďte si maximální pohodlí na 
svou práci, tak aby ani dávání pro vás nebylo čtyřmi minutami těles-
ného utrpení a nepohodlí. 

Zkoumejte v průběhu celé své práce svou mysl. Jaké myšlenky se 
vynořují? Jaké pocity? co vám běží hlavou?

V reflexi se ptáme: Jaké to bylo? Kterou roli jste si užili více? Daři-
lo se vám se při braní uvolnit a „užít si“ péči? Jaké myšlenky se vyno-
řovaly? mysleli jste na toho, kdo vám slouží? honily se vám hlavou 
obavy, zda to děláte dobře? Zaregistrovali jste nějaké pocity?

Toto cvičení vede k uvědomění, jak na tom jsem s přijímáním 
péče a pomoci. 

Častá reakce na toto cvičení je: „Kdybych byl někde jinde a s někým ji-
ným, tak bych si to dokázal užít, ale v těchto podmínkách to nejde.“ ano, to 
je jistě pravda, doma s partnerem, kterého známe, by to možná šlo 
lépe. může to být inspirace pro osobní a intimní vztahy nebo inspira-
ce pro rozhodnutí více o sebe pečovat a například chodit na masáže. 

můžeme si uvědomit, že pečovat bylo podstatně lehčí než péči 
přijímat. Že naše mysl nám téměř nedovolila si braní užít a neustále 
kroužila kolem pocitů viny, kolem představ, jak se někdo jiný kvů-
li nám musí namáhat. Napadalo nás, že ho už určitě bolí ruce a že 
nám už to vlastně stačí.

můžeme si uvědomit, jak jsme byli při dávání nejistí, běželo nám 
hlavou: „Dělám to dobře?“, Je můj výkon správný?“ 

Ve skupinách pomáhajících jsou lidé, kteří si cvičení dokážou užít 
a je pro ně velmi inspirativní, stejně jako ti, kteří si dokážou přiznat, 
jak to pro ně bylo těžké. 

Téma „Hranice“ 

Problematika vymezení hranic souvisí s vymezením prostoru od-
kud–kam a s jasným ohraničením moje–ostatních. Zde narážíme na 

Pomahajici_profese.indd   161 27.1.2011   15:51:21



/ 162 /

PříKladY z PraXe

palčivou otázku projevení agrese. mechanismus potlačení agresiv-
ních impulzů v sP jsme popsali dříve. Potlačená agrese nemá šan-
ci se kultivovat v kontaktu s realitou a ve vztazích s ostatními. Její 
impulzivní a náhlé projevení je proto většinou destruktivní. Vědomí 
jasných a přirozených hranic sebe sama je tak zamlžené, že pomá-
hající často vstupuje do situací, kde se jeho ochota pomoci nakonec 
obrátí proti němu. To jej znovu obrátí do jeho vnitřního světa napl-
něného potlačeným hněvem, vztekem a smutkem. 

Téma hranic může mít čistě osobní dimenzi (Jsou mé činy dobře 
ohraničené? Respektuji své vlastní hranice v tom, co dělám?) nebo inter-
personální dimenzi (Nechávám ostatní překračovat mé hranice? Jsem jas-
ně vymezený vůči světu?). mnoho pomáhajících je tak nastaveno na 
řešení problémů ostatních, že leckdy nevnímá, že jejich pomoc není 
zcela na místě. Potom pro ně bývá velmi zraňující, pokud jsou od-
mítnuti. 

Při workshopech zaměřených na téma syndromu pomáhají-
cích se zabýváme pojmenováváním situací, kdy máme zkušenost 
s vlastním překračováním hranic našeho osobního pohodlí, zá-
jmu i „zdravého rozumu“. objevují se příběhy z dětství, kdy bylo 
pomáhání spolužákům jedinou formou vztahů k nim. Za nošením 
množství gum, pravítek a tužek pro ostatní se pak skrývala touha 
být milován a přijímán. Jiné příběhy hovoří o tom, jak je obtížné 
vidět někoho pracovat a nečinně přihlížet, ač jsme sami unavení 
a své už jsme udělali. Leckteré příběhy mají komický nádech a při 
vyprávění pobaví i aktéra samotného. skupina si živě představu-
je zděšeného číšníka, kterému pomáhající bere podnos s jídlem 
z ruky, aby mu ulehčil práci. Připravenost pomáhat a být k dispozi-
ci je tak silná, že přebíjí i naše instinkty, které nám tiše našeptáva-
jí, kdy už naší pomoci není třeba. Podobně „necitliví“ jsme k sobě 
ve chvílích, kdy je naše kapacita plná a nedokážeme říci ne a od-
mítnout žádost o pomoc. 
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Cvičení „BUBLINA“

opět jde o cvičení v páru. Jeden z dvojice zkoumá své hranice, dru-
hý mu pro zkoumání poskytuje servis, tedy zaujímá roli toho, kdo 
hranice narušuje. 

V úvodu si se zavřenýma očima představujeme kolem sebe bubli-
nu našeho osobního prostoru. Je bezpečná, čistá, krásná. Zkoušíme 
se rukama dotýkat jejích vnitřních hranic kolem sebe, za sebou, nad 
sebou. Uvědomění a dotýkání se bezpečného prostoru kolem těla je 
většinou příjemný zážitek. 

Potom následuje část, kdy jeden z dvojice (narušitel) přichází asi 
ze třímetrové vzdálenosti k tomu, kdo své hranice zkoumá. Jeho 
úkolem je jít tak dlouho, dokud nedostane znamení sToP, které 
jej zastaví. Ten, kdo stojí na místě (zkoumající), má za úkol zasta-
vit druhého ve chvíli, kdy bude na hranici jeho osobního prostoru. 
Tato hranice může být různá, má tedy za úkol sledovat své prožívá-
ní, zaměřit se na své pocity a pokusit se jimi řídit.

cvičení zkoušejí s rychlou chůzí, pomalou chůzí, když se dívají 
do očí, když se narušitel dívá stranou, když se přibližuje zezadu. Po 
krátké reflexi ve dvojici si role vymění.

Toto cvičení nám umožňuje zkoumat, jak jsme citliví k hranici 
svého těla. Většinou ji pociťujeme zhruba na délku své paže, ale stá-
vá se, že ji někdo téměř nevnímá, nebo naopak je extrémně citlivý 
a svou hranici má velmi daleko. Účastníci pociťují rozdíl ve vnímá-
ní hranice, když jim „narušitel“ hledí do očí – tehdy mají tendenci 
jej rázně zastavit na své hranici. Když „narušitel“ přistupuje pozadu, 
působí většinou bezpečněji, a druhý z dvojice ho pustí blíže ke své-
mu tělu. V genderově rozdílných dvojicích mají ženy tendenci zasta-
vit muže ve větší vzdálenosti od těla, kdežto muži si ženy (zvláště 
mladé a hezké) pustí blíže. 
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Téma kontroly

V kapitole o odvrácené straně pomáhání jsme dostatečně rozebírali 
téma moci a kontroly. Víme, že kontrola je důležitá a v některých si-
tuacích nezbytná, a také víme, že je důležité rozlišovat, kdy chceme 
pomáhat a kdy chceme kontrolovat. Je nám také jasné, že dokázat 
uvolnit kontrolu je někdy těžké, ale vždy úlevné.

ruce jsou symbolem aktivity a moci. rukama uchopujeme, 
tvoříme a vztahujeme se k druhým. Podání rukou symbolizuje 
 přátelskou otevřenost, odevzdání se nebo smíření. skrze podá-
ní rukou se dozvídáme mnoho informací o sobě navzájem. Podle 
stisku ruky hodnotíme příjemnost či nepříjemnost kontaktu. mdlý 
stisk „leklá ryba“ je stejně nepříjemný jako stisk příliš dlouhý a pří-
liš vřelý.

mít situaci pevně ve svých rukou znamená ovládat ji, mít ji 
pod kontrolou. Když mám situaci pod kontrolou, vím, že se sta-
ne jenom to, co připustím, nic mne nemůže překvapit. Je to dobré 
a účelné, ale na druhou stranu velmi energeticky náročné, vyčer-
pávající. 

Kromě toho, že hlídáme – kontrolujeme sami sebe, může-
me také hlídat a kontrolovat naše klienty a naše blízké. Nadměr-
ná kontrola svazuje, omezuje, nerozvíjí samostatnost a důvěru ve 
vlastní schopnosti klienta. o čem může hovořit nadměrná kontro-
la? co je jejím opakem? mohla by to být důvěra. Ten, kdo kontro-
luje druhé, jim zároveň nemůže důvěřovat, že dělají věci správně 
či přinejmenším nejlépe, jak dokážou. Klient, stejně jako rodinný 
příslušník, pak může mít pocit, že nedělá věci pro sebe, ale pro 
toho, kdo jej kontroluje.

V našem dalším cvičení se pokusíme zakoušet a vnímat, jak může 
být příjemné vzdát se občas kontroly a důvěřovat okolí, procesům 
a světu.
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Cvičení „RUCE“

Dvojice stojí proti sobě v přirozeném postoji, tzn. mírně rozkročeni, 
nohy asi dvacet centimetrů od sebe. Je dobré zvolit si partnera při-
bližně stejné výšky, aby se nám lépe pracovalo. Jeden opět zkoumá 
téma a druhý mu vytváří servis, dělá pomáhajícího.

Pomáhající nastaví své dlaně vzhůru před sebe asi v úrovni 
pasu, zkoumající mu do nich vloží své ruce hřbetem dolů, oba se 
pokusí zavřít oči. V této části cvičení má zkoumající za úkol nejpr-
ve nalézt takovou polohu rukou, která bude pro něho co nejpoho-
dlnější, nejpřirozenější. Pomáhající, který „nese“ ruce zkoumající-
ho, pomalu spouští své ruce, dokud nedostane signál sToP. Ten 
znamená, že zkoumající našel místo, kde se cítí pohodlně. Pokud 
se to nezdaří napoprvé, je v pořádku hledat takové místo, dokud si 
jím nebudeme jisti. Následujícím úkolem pomáhajícího je pokusit 
se co nejvíce uvolnit své ruce. Představuje si, že je odevzdává své-
mu partnerovi ve cvičení. Při postupném uvolňování může pomá-
hat představa, že se daří s každým vydechnutím více a více povolit 
napětí. 

V tomto cvičení setrváme zhruba 3–4 minuty, pak krátce sdílíme 
své zkušenosti ve dvojici a role si vyměníme.

Toto cvičení přináší mnoha lidem příjemné pocity, které jsou 
spojené s důvěrou, bezpečím a relaxací. Být bezpečně držen a moci 
důvěřovat naplňuje naši vnitřní touhu po dobrém vztahu. mnoho 
účastníků si toto cvičení odnáší jako inspiraci do svého života.

V závěrečné reflexi se často objevují zážitky spojené s tím, že ne-
šlo uvolnit obě ruce stejně. Ta výkonnější se povolovala pomaleji, 
někomu se její uvolnění nepodaří vůbec. 
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7.3 Výtvarné techniky a zkoumání SP

V úvodu k výtvarným technikám bychom rádi zmínili zajímavý feno-
mén, se kterým se setkáváme. Dospělí mají často strach z tvorby. 

Vývoj výtvarného projevu dětí má své známé fáze od stadia čmá-
ranic po období krize dětského výtvarného projevu, kdy je dítě 
frustrováno neschopností přesně výtvarně vyjádřit svou představu. 
Zdá se, jako by řada účastníků kurzů – nevýtvarníků – nějakým způ-
sobem v této fázi ustrnula. reakce dospělých, kteří od dob krize vý-
tvarného projevu nijak nekultivovali svou tvorbu (jednoduše – malo-
vali naposledy na základní škole), je na práci s výtvarnými materiály 
impulzivně negativní. Gestem, pohledem, výkřikem dávají najevo 
své obavy, že nedokážou výtvarně vyjádřit své myšlenky nebo že se 
shodí před ostatními. Velmi často mají také strach z hodnocení své-
ho projevu. Zjištění, že jejich tvorba je důležitá hlavně pro ně sa-
motné, přináší většinou uklidnění.

Nekontrolovaná malba

specifický námět zkoumající naše schopnosti být pružný v oblas-
ti kontroly, pojmenovaný „nekontrolovaná malba“, je zaměřen na 
dosažení maximálního uvolnění ve výtvarném vyjádření gestem. Jde 
o paradoxní zadání malby, tedy aktu primárně pracujícího se zra-
kem a vizuálními kvalitami, která nemá být vizuálně kontrolována. 

Pro zkoumání tématu syndromu pomocníka klademe důraz na 
problém ztráty kontroly a vlivu, nelpění na očekávaném výsledku, 
zkoumání nároků na sebe a svůj výkon. 

Podstatu techniky tvoří experimentování s „osobní mírou kontroly“ 
každého účastníka. Protože nechceme, jak jsme zdůrazňovali v úvo-
du této části textu, postavit účastníky před striktní pravidla hry, 
která nesměji porušit, předestíráme před ně celou paletu možnos-
tí a vyzýváme je, aby převzali kompetenci rozhodovat sami o svém 
prožitku. 
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Výtvarné zadání je velmi jednoduché: vyzývá účastníky k vytvo-
ření tří obrazů se zavázanýma očima bez specifikace námětu. Doba 
 trvání samotné tvorby je zhruba 60 minut. 

Prvním úkolem tvořících je přemýšlet o sobě a svých potřebách 
ve vztahu ke kontrolování situace (obrazu) a také o chuti experi-
mentovat. Zakoušet nebo i posouvat hranice svého poznání. od 
toho se odvíjí organizování prostředí a pomůcek pro výtvarnou 
práci. To nejpodstatnější je tedy učinit osobní rozhodnutí pro ur-
čitou volbu. 

Účastník se může rozhodnout pro postup, ve kterém nemá abso-
lutně žádnou kontrolu nad barvami na paletě ani nad vznikajícím 
dílem. Ponese pak důsledky tohoto experimentu, kterými může být 
neestetická či nechutná barevná kombinace nebo také absolutní pře-
kvapení. 

Pro zachování jakési míry kontroly může vytvořit systém z barev 
na paletě a zvolit jen jejich omezené množství. Nebo se může roz-
hodnout pro příležitostnou kontrolu palety zrakem a také nést dů-
sledky tohoto rozhodnutí, kterým bude pravděpodobně estetická 
barevná forma, ale zmenšený podíl překvapení. 

může se rozhodnout pracovat štětcem, nebo být v kontaktu s pa-
pírem a barvami svýma rukama. 

Určitá míra kontroly je vyjádřena i v otázce volby námětu výtvar-
né práce. Pokud si někdo zvolí námět (např. budu dělat strom, pak 
jablko a pak hrušku), volí jistý druh kontroly. otevírá se tím prostor 
k experimentování, zda svou volbu naplní nebo změní. Někdo do-
jde v průběhu práce k rozhodnutí, že plnění vytyčeného cíle ‚není 
to pravé‘, že chce zkoumat texturu papíru, měkkost, vazkost a teplo 
barev a jiné haptické kvality a že mu toto zkoumání přináší uspoko-
jení. Jiný vstupuje do práce samotné bez námětu a v procesu tvorby 
zjistí, že je uspokojen, až když malbou vyjadřuje něco konkrétního. 

Nakonec i zadání vytvořit tři obrazy není pevné. Někdo vstoupí 
do procesu nekontrolované malby, vystoupí z něj a pak se rozhodne 
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udělat ještě další cyklus obrazů. Jiný zjistí, že třetí obraz jej už neba-
ví, a přestane pracovat. Další udělá všechny tři obrazy, ale až v prů-
běhu reflektivního dialogu si uvědomí, že se do posledního nutil. 
Pak společně zkoumáme, jaké důvody jej vedly k překročení osobní 
míry libosti. 

malování tří obrazů poslepu znamená zhruba 60 minut zrakové 
deprivace, což je stav silně handicapovaný – člověk je do jisté míry 
bezmocný. součástí výkladu techniky je i naše nabídka, že kdokoliv 
nás požádá nebo zavolá zvednutím ruky, tomu pomůžeme se spl-
něním jeho potřeb vztahujících se k tvorbě (vyměnit vodu, doplnit 
barvy, vyměnit papír atd.). Dotýkáme se tím problematiky dávání 
a braní, chtít něco pro sebe a dokázat o to požádat. Někdo zvolí ta-
kový způsob přípravy, že je naprosto soběstačný a cizí pomoc nepo-
třebuje, jiný neváhá být stále obsluhován.

součástí zadání je také informace, že bude možné obrazy násled-
ně měnit či předělat již s plnou zrakovou kontrolou. Po ukončení 
této fáze je vymezena časová jednotka pro sledování vzniklých ob-
razů a jejich korekci s plnou zrakovou kontrolou, která umožňuje 
korigovat případné nelibé nechtěné barvy a tvary. možnost absolut-
ní změny, drobných úprav nebo ponechání díla bez dalšího zásahu 
bývá využívána v různé míře, častěji se však setkáváme s potřebou 
nic na obrazech neměnit.

Zároveň také nabízíme individuální přístup, který umožňuje li-
dem se specifickými potřebami experimentovat se zadáním a spolu 
s námi hledat taková řešení, při kterých nebudou trpět, ale naopak 
se budou cítit zapojeni a posíleni. Jako příklad mohu uvést mladou 
ženu po operaci očí, která prošla traumatickou situací možné ztrá-
ty zraku a bylo pro ni obtížné zůstat se zavázanýma očima. Prodis-
kutovali jsme možná jiná řešení, až si vybrala takové, při kterém 
se necítila vyřazená z činnosti a zároveň ji mohla kdykoliv přerušit 
a odpočinout si. Pohybově handicapovaná dívka s roztroušenou 
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sklerózou zase potřebovala být co nejsamostatnější a její záměr 
jsme plně respektovali.

Nakonec pro ty, kteří z nějakého důvodu nechtějí techniku zaku-
sit, nabízíme možnost být v roli pozorovatele. Ti potom v reflektiv-
ním dialogu přinášejí do skupiny zprávy „z vnějšku“, vyprávějí, jak 
viděli proces v celku.

malba se zrakovou deprivací může přinášet extatické zážitky 
uvolnění, ponoření se do činnosti, stav proudění (flow), stejně jako 
úzkost, frustraci a nepříjemné pocity, které účastnící sdílí v reflek-
tivní části. mnozí hovoří o svých obavách, například: „Myslela jsem, 
že se nedokážu uvolnit, že mi to nepůjde, že neumím malovat,“ které se 
na konci většinou jeví jako neopodstatněné. Většina účastníků tuto 
novou zkušenost se sebou samým oceňuje, protože si sami dávkují 
míru, s jakou se do uvolňování kontroly pustí. Ti, kterým technika 
nepřinesla libé pocity, pak mohou zkoumat, která témata v nich re-
zonovala. objevují se témata úzkosti spojená s omezeným kontrolo-
váním výsledku, strach ze selhání, vysoké nároky na vlastní výkon.

Společná mandala

společná mandala je výtvarná technika, která využívá velmi starou 
a původní metodu kruhového zobrazení. Je také inspirována histo-
rickým rituálem tibetské pískové mandaly. Využití kruhového pro-
storu k symbolickému, geometrickému či ornamentálnímu barev-
nému vyjádření je velmi starý postup, který se uplatňoval v různých 
kulturách. Známé jsou například léčivé mandaly původních obyvatel 
ameriky vytvářené na zemi, uprostřed kterých seděl pacient. V Če-
chách je však pojem mandala nejvíce spojován s Tibetem a buddhis-
mem. Tibetská mandala sypaná z písku je obrazem s předem danou 
formou, která slouží k rituálu znovunastolení řádu a harmonie. 
slouží také jako součást obřadů žádajících požehnání pro konkrétní 
místo a situaci. 
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Na počátku 20. století byl pojem mandala rozšířen na jakýkoliv 
kruhový obraz a začal se používat ke zkoumání a léčbě lidské psy-
chiky. Propagátorem tohoto typu práce s mandalou byl c. G. Jung, 
který podporoval své klienty ve tvorbě mandal, protože si všiml ná-
padné podobnosti mezi jejich duševním stavem a výtvarným vyjád-
řením. Dnešní arteterapie také využívá mandalu, například pro kaž-
dodenní reflexi a sebereflexi. Takto vzniklé obrazy jsou podkladem 
jak pro intuitivní vhled do vlastního prožívání, tak pro hlubší zkou-
mání osobních procesů v průběhu delšího časového úseku. manda-
la tak v dnešním evropském pojetí reprezentuje jak řád, univerzum, 
celek, tak také expresivně vyjádřenou individuální intuici. 

Ve výtvarné technice „společná mandala“ jsme se inspirovali ně-
kolika kulturními zdroji, které nám poskytly podněty ke hledání, 
zkoumání a reflektování problematických míst v aktuálním mezilid-
ském soužití. 

Technika je zaměřena na rozvíjení spolupráce a komunikace, na 
téma hledání dobrého místa mezi ostatními lidmi, uplatnění se ve 
skupině. Dále na zkoumání tématu „osobní a společné, individuální 
a sociální“.

Jedná se o skupinovou malbu na rozměrném kruhovém prostoru 
z papíru. celý proces začíná společnou „meditací“ účastníků, kteří 
sedí kolem prázdného kruhu a jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, 
kdo sedí kolem nich a naproti nim. mentálně si vybavují svoje souse-
dy v nějakých typických situacích a gestech, vzpomínají na setkání, 
která mezi nimi proběhla, a zkoušejí se na ně dívat laskavě a s po-
rozuměním. cílem této přípravy je naladit se na společnou práci, 
uvolnit se, propojit se s ostatními. Následuje zadání úkolu, kterým je 
„vytvořit v kruhovém prostoru společné harmonické dílo“. Bývá poměrně 
účelné doprovázet výtvarnou práci dynamičtější rytmickou hudbou, 
která pomáhá účastníkům v soustředění a naladění se na práci.

ačkoliv se zadání i technika sama mohou jevit jako triviální, vy-
tvářejí vhodné předpoklady ke zkoumání a řešení konfliktních 
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 situací a k preventivnímu působení. mezi problematická, ale záro-
veň velmi bohatá místa pro sebezkušenost patří například nestruk-
turované volné zadání. To může na počátku vyvolat v některých 
účastnících úzkost z jejich vlastního rozhodování a vytahovat na 
světlo staré prožitky vlastní nedostatečnosti a kritické porovnávání 
sebe s ostatními. Dalším zdrojem prožitků a emocí bývá jednoduchý 
fakt společné práce, která může způsobovat sociálně náročné situa-
ce. U někoho se může objevit teritoriální jednání nebo naopak necit-
livé zasahování do osobních prostorů a překračování hranic daných 
symbolickým výtvarným vyjádřením. může se objevit individuál ní se-
bestředné jednání, kdy se některý jedinec pokouší ovládnout proces 
vznikání díla a v roli jakéhosi dozorce nad výsledným artefaktem pře-
tváří tvary ostatních k vlastní spokojenosti. Velmi specifickou kultur-
ně podmíněnou reakcí bývá také problémové vnímání společné akti-
vity a společné zodpovědnosti za dílo, které je v přímém protikladu 
k individualizovaným hodnotám současného světa. 

Nesmíme však zapomenout, že tyto procesy se odehrávají na 
neverbální úrovni v průběhu vznikání a tvoření artefaktu, aby byly 
v reflektivní části lekce podrobeny zkoumání a verbalizovány ve spo-
lečné diskusi. Teprve prostřednictvím reflektivního dialogu účastní-
ci docházejí k mentalizaci – tj. k vědomému uchopení toho, „co se 
mi děje a proč“ (Komzáková, 2009) – a zažité skutečnosti mohou vřa-
dit do celku vlastního sebepojetí a využívat je ke zkvalitnění svého 
života. 

existuje mnoho variant, jak lekce se společnou mandalou může 
probíhat, ale v ideálním případě dosáhnou účastníci stavu proudě-
ní, plynutí (flow). Dochází k odosobnění tvorby, vzniká skutečné 
společné, neindividualizované dílo. Každý tvar je v průběhu práce 
automaticky k dispozici pro rozvinutí ostatním. Dílo vzniká jako-
by samo a ve zdánlivém chaosu panuje vnitřní řád. Při takto zdaři-
lé práci se v následné reflexi účastníci shodují, že prožívali nebývalý 
stav plynutí, úžasné pocity sjednocení, ale také pomoci a podpory. 
Zažívali situace, kdy od jednoho tvaru odstoupili, buď protože se 
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jim přestal líbit, nevěděli si s ním dál rady, nebo jej považovali za 
hotový, a po chvíli užasli, jak někdo jiný rozvinul tento tvar do neče-
kané podoby. Především však pozitivně hodnotili právě onu ztrátu 
vlastnictví, jež velmi osvobozovala, ale zároveň je nezbavovala zod-
povědnosti za dílo jako celek. Individuální prožitek vhodného a ade-
kvátního zásahu do vytvořených obrazců byl přímým důsledkem ne-
ulpívání na pocitu kontroly a vlastnění části nebo celého díla.

máme také negativní zkušenost s použitím této techniky, kterou 
považujeme za velmi cennou, neboť formovala přesnější zkoumá-
ní námětu a jeho podmínek. V tomto případě plochu papíru zača-
li ovládat dva jedinci s velmi širokými štětci. Na jejich bezhraniční 
chování ostatní postupně reagovali tím, že od práce „odpadávali“ 
a odcházeli. To znemožnilo na konci vést reflektivní dialog, ve kte-
rém bychom se všichni na přímo didaktickém příkladě nespoluprá-
ce naučili pojmenovat a reflektovat strategie lidského chování, které 
mnozí známe a jistě ještě v životě potkáme. 

Na následujícím příkladě práce se společnou mandalou bychom 
rádi vysvětlili proces transformace potenciálně terapeutického 
problému v hermeneutický. Jednalo se o osmičlennou skupinu stu-
dentů v posledním (5.) ročníku studia učitelství výtvarné výchovy. 
skupina byla velmi konsolidovaná, s dobrými vzájemnými vztahy, 
které studenti manifestovali ochotou pracovat na společném díle.

 studenti se s chutí zhostili zadaného úkolu. Z počátku (asi polo-
vinu vymezeného času) každý seděl na svém místě a výtvarně zpra-
covával prostor před sebou. Ve druhé polovině práce někteří jed-
notlivci vstali a začali obcházet výtvarné dílo a zasahovat na místech 
mezi kolegy či do děl svých spolužáků. skupina začala živě spolu-
pracovat, praktikovala vřelé výtvarné kontakty. Byly překračovány 
osobní hranice symbolizované hranicemi jednotlivých výtvarných 
autorských vstupů. aktéři si vzájemně zasahovali do svých tvarů 
a barev, jejich zásahy byly šetrné, snažili se o přátelské a respektující 
jednání, které by společné dílo podpořilo. 
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hned zpočátku si jedna dívka (a) výrazně ohraničila svůj prostor 
a odmítala jakékoliv pokusy o navázání kontaktu. Její sousedka (B) 
se pokoušela barevně přizpůsobit a napojit své linie na její ohrani-
čení, ale dostalo se jí neverbálního odmítnutí. Na výsledném díle, 
značně propojeném a celistvém, byl nápadný ohraničený výsek s od-
lišnou barevností a strukturou. 

Při zahájení reflektivní části lekce si studenti sedli do kruhu ko-
lem společného díla, každý na své původní místo. Po zahajovacím 
dotazu lektora: „Jak se máte, jak se vám daří?“ se téměř okamžitě ob-
jevil problém s odmítnutím komunikace. „odmítnutá sousedka“ (B) 
vyjadřovala svou nepohodu a zklamání nad tím, že se nemohla kon-
taktovat. Dívka (a) mlčela, nervózně si třela ruce a k situaci se nijak 
nevyjadřovala.

V arteterapeutické skupině by tato situace podněcovala k hlubo-
kým introspekcím, zkoumání motivace k takovému jednání a jeho 
zasazování do rámce osobních životních (traumatických) zkuše-
ností. Dotýkání zranění a odhalovaní zasunutých emocí, jež práce 
vyvolala, by bylo velmi důležitou součástí procesu u obou hlavních 
 aktérek.

Ve skupině, která pracuje s artefiletickými principy a jejímž hlav-
ním záměrem je profesní příprava na budoucí povolání učitele nebo 
další vzdělávání učitelů, však tato situace poskytla prostor pro hle-
dání obecně lidských a kulturních řešení a byla také bohatým zdro-
jem zážitkového sociálního učení. skupina se nesoustředila na kon-
krétní problém dvou děvčat, ale spíše na obecné kulturní a lidské 
souvislosti a zkušenosti. Vyvstaly otázky: 

co se mnou dělá, když se někdo chová jinak než ostatní? Jak to 
souvisí se školní skupinou dětí? Jak pracovat se skupinou dětí, kde 
se jeden člen vymyká z norem? mám právo chovat se jinak, i když 
riskuji sociální konflikt? 

co mám dělat se svými emocemi, když se cítím dotčená? Jak ošet-
řit takovou situaci ve škole? 
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celý problém směřoval, mimo jiné, k problému nastavení normy 
učitelem, k osobnosti pedagoga a k problematice multikulturalis-
mu. Dívka a přijala s očividnou úlevou (reprezentovanou uvolněním 
 strnulého postoje těla a zmizením projevů nervozity) fakt, že její jed-
nání nebude skupinou analyzováno. Dívka B přijala navrhovaná té-
mata, která transformovala její zkušenost do obecnějších souvislostí.

Tanec v kruhu

Také v tomto případě se jedná o skupinovou techniku, která je zamě-
řená na rozvoj kreativity, výtvarnou improvizaci, rychlou  orientaci 
v problému a hledání vhodných řešení. Tuto techniku jsme původ-
ně aplikovali v oblasti malby, ale v současnosti doporučujeme spíše 
práci s keramickou hlínou, která je tak tvárná, že se dílo v podstatě 
nedá zničit. Inspirací pro tuto techniku byly kruhové sakrální tance, 
ve kterých dochází k prostřídávání partnerů a tanečníci mají mož-
nost opakovat ty samé figury s různými lidmi.

skupina se rozdělí na dvě poloviny, první zaujme místo uvnitř 
kruhu a druhá vytváří obvod. Účastníci pracují ve dvojicích, vždy 
natočeni tváří k sobě, jeden uvnitř kruhu a druhý na obvodě. mezi 
nimi je velký papír (v případě malby) nebo podložka s větším množ-
stvím hlíny. Po určitou časovou jednotku, danou velikostí skupi-
ny, spolu dvojice tvoří. Poté se oba kruhy pootočí o jedno místo, 
ale každý jiným směrem, takže stojí nová dvojice nad novým dílem 
a může do něj zasahovat po stejnou časovou jednotku. Platí pravi-
dlo, že čím větší skupina, tím dáváme méně času na jednotlivé práce 
ve dvojicích tak, aby celkový čas určený na tuto techniku nepřesáhl 
jednu hodinu. Pokud celková práce trvá déle, jsou účastníci unavení 
a o hru ztrácejí zájem. 

Principem této techniky je neustálé vystavování účastníků novým 
výtvarným situacím. Účastníci také nemohou předpokládat, co se 
stane s jejich výtvarným vkladem do díla a jak celkově dílo dopadne, 
když do něj zasáhne mnoho dalších rukou. Je na ně tedy kladen ná-
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rok odpoutat se od vlastnických postojů k dílu a zacházet s aktuál-
ním „Tady a teď“. To je pro mnoho lidí frustrující a stále mají vztah 
vlastnictví k prvnímu dílu, které vytvářeli. V zásadě je tato technika 
poměrně náročná a staví účastníky do takových situací, se kterými 
se běžně nesetkávají:

Výtvarný prostor je sdílen dvěma autory. 
mnoho z nás je zvyklých identifikovat se se svou prací či s přidě-

leným úkolem jako se svým vlastním. Kompetence, průběh a výsled-
ná podoba řešení patří jednotlivci. Nyní stojíme před úkolem rychle 
vyřešit výtvarný problém spolu s jiným člověkem, aniž by bylo jas-
né, co vlastně konkrétně máme řešit. V ideálním případě se dvoji-
ce bude vzájemně inspirovat a vzniklé dílo bude celkem, v opačném 
případě nedojde k žádnému navázání výtvarného kontaktu a výsled-
né dílo bude složeno ze dvou nepropojených jednotek. 

Všeobecně existuje tendence díla spíše propojovat. I v případě, že 
tvoří každý zvlášť na své polovině, mají účastníci potřebu neverbál-
ně spolu komunikovat a vzájemně se potvrzovat alespoň zopaková-
ním podobných detailů na obou dílech.

Jak bylo uvedeno výše, náročná je rovněž nemožnost ovlivnit vý-
voj a výslednou podobu díla, které autoři iniciovali. 

Někteří účastníci stále otáčí své pohledy za svým prvním dílem 
a v následné reflexi zdůrazňují, jak jim ostatní dobře nebo špatně za-
cházeli s „jejich“ objektem. Zažili jsme i takovou situaci, kdy byla jed-
na z účastnic tak úzkostná, že verbálně i neverbálně v průběhu práce 
neustále komentovala práci ostatních nad jejím výtvorem. Všichni ve 
skupině podlehli jejímu tlaku a zasahovali do díla minimálně.

V zásadě může tato situace kopírovat vztah pomáhajícího k jeho 
klientům a k jeho pracovnímu prostoru obecně. můžeme si klást 
otázky, do jaké míry jsme schopni spolupracovat, řešit problémy 
v týmu, předat klienta jinému kolegovi, nekontrolovat a neřídit 
 klienta, ale pomáhat mu (Úlehla, 2009), oprostit se od „vlastnění“ 
své práce (klienta), kterou ve skutečnosti máme jen po určitou dobu 
na starost.
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I tato technika nám nyní v následující konkrétní ukázce pomůže 
definovat transformaci terapeutického problému v hermeneutický. 
opět jde o záznam z práce se skupinou studentů, jejichž vzájemné 
vztahy však nebyly po roce studia tak jistě definované. 

Pro tuto skupinu byla výtvarná hra negativní zkušeností, neboť je-
den z jejích členů systematicky, tlustým štětcem namočeným v černé 
barvě, „ničil“ díla ostatních. Při následné reflexi pochopitelně celý 
problém explodoval. Čtyři členové skupiny svého kolegu přímo oso-
čili, že jim ničil dílo, a projevovali svůj vztek a „zkaženou“ náladu. 
I ostatní měli špatnou náladu. mladík se hájil tím, že nechápe, jak 
někdo může brát takovou hru vážně. Kdyby tušil, jak vážně to ostat-
ní berou, choval by se jinak. 

možný terapeutický problém – asociální chování a jeho důsledky 
– jsme se pokusili přeformulovat v obecně lidskou zkušenost s po-
dobnými zážitky. Pokoušeli jsme se hledat analogie v obecných me-
zilidských situacích. Proběhl také tento dialog:

studentka (s): musím upřímně říct, že mě to nebavilo. Vždycky, 
když jsem něco udělala, tak to tam pak nebylo, a když jsem to vidě-
la, tak mě to přestalo bavit, nemělo to smysl.

Já: Zkusme to vztáhnout na roli učitele.
s: No, já chci učit, už se na to těším.
Já: a jak se na to chceš připravovat?
s: No, že se toho co nejvíc naučím a dozvím.
Já: myslíš, že to tady neděláme? Tady se nic neučíš?
s: No, ale nemůžu říct, že by mě tohle nějak povzneslo.
Já:  mně se zdá, že by ses dneska z toho všeho mohla hodně po-

učit pro sebe a svoji budoucí práci.
s: No, to je pravda, že ve škole taky ta práce kolikrát není vidět.
Já:  Někdy se stává, že má učitel pocit, že to nemá žádný smysl, že 

jeho práce nepřináší žádné výsledky.
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Zdálo se, že tomuto studentovi stačilo jedno otestování hranic 
sebe i skupiny, aby se s ní mohl, podle svých možností, identifiko-
vat. shodou okolností ta samá skupina vytvářela v následující lekci 
společnou mandalu a mladík-ničitel se ocitl ve skupince se třemi ze 
čtyř kolegů, kteří na něj byli minule „opravdu naštvaní“. Ve společ-
ném díle se jim podařilo dosáhnout velkého odosobnění ve vztahu 
k vytvářenému dílu, malba byla velmi integrovaná, výrazná, s nápad-
ným černým dekorem. Všichni si pochvalovali kooperaci, vzájem-
nou otevřenost a takt při tvorbě.

Koule

V této jednoduché technice jde o zkoumání témat důvěry a vlastní 
míry. 

Účastníci jsou instruováni, aby si vzali takové množství hlíny, kte-
ré budou považovat za sobě vlastní, odpovídající či vhodné. Je dán 
prostor pro korekci množství, neboť se často ukazuje, že úkol zvolit 
vhodné množství hlíny není pro každého jednoduchý. Následuje in-
strukce vymodelovat kouli a co nejlépe ji zpracovat.

celá skupina sedí v kruhu. Po určitém čase, kdy má většina čle-
nů kouli již hotovou, jsou účastníci vyzváni, aby se zavřenýma oči-
ma zjišťovali tepelné a energetické kvality svých koulí, které ucítí, 
když k nim budou pomalu přibližovat dlaň. Potom si tyto kvality 
zkouší vzájemně ve dvojicích na kouli svých kolegů. cílem je na-
stavit myšlení a vnímání na citlivost k odlišným kvalitám, kulti-
vovat schopnost vnímání jemných rozdílů. Následuje krátká re-
flexe, při které účastníci mohou vyjádřit své nápady, prožitky či 
 myšlenky.

V následující fázi je jim vysvětlen další postup. Budou vyzváni, 
aby se pokusili zavřít oči (zamezit vizuální kontrole), kouli si po-
ložili do levé ruky a tu nastavili směrem ke svému sousedovi vlevo. 
Prázdnou pravou ruku nastaví ke svému sousedovi vpravo. Předají 
svou kouli sousedovi vlevo a převezmou kouli od souseda vpravo. 
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mohou novou kouli po nelimitovaný čas zkoumat, potěžkat, vnímat 
její teplo či chlad… a potom ji předají dál. 

Naše zkušenosti s touto technikou nás vedly k tomu, abychom tyto 
informace předali účastníkům ještě před započetím samotného zážit-
ku. Pokud bychom se pustili do práce bez předchozího popisu a ne-
dali účastníkům možnost vyjádřit své dotazy či obavy, udělali bychom 
zásadní chybu jak v rovině našeho edukačního záměru, tak v rovině 
práce s tématem pomáhajících profesí. Účastníci by pravděpodobně 
splnili dané zadání a někteří by si možná odnesli zajímavou techniku 
pro další používání. Neměli by však možnost uvědomit si a verbalizo-
vat možné impulzy či pocity spojené obecně s tématem důvěry. rov-
něž by řada z nich pravděpodobně upadla do zmatků a frustrace, což 
není cílem naší práce. Naopak. Nabízíme možnost udržet si jemnost 
zážitků, jejich pochopení, přijetí a zasazení do osobního rámce. 

V diskusi se pravidelně objevuje téma obav či strachu o kouli, kte-
rou takto pouštíme „do světa“. Zůstane stejná? Neublíží jí někdo? Je 
tu dost bezpečno? Během vytváření koule si k ní většina účastníků 
vytvoří velmi osobní vztah. Často je pociťována jako symbolická se-
bereprezentace, a obavy o její poškození jsou tedy pochopitelné.

rozvíjíme téma bezpečí a respektu. co to k nám přichází zároveň 
s cizími koulemi? 

Při práci s tématem syndromu pomáhajících považujeme za účel-
né předestřít před účastníky vějíř našich zkušeností, co všechno se 
v této technice může odehrát. Vyprávěním různých příběhů zaměřu-
jeme pozornost účastníků určitým směrem, k určitým aspektům, ale 
účastníci zároveň dostávají zprávy, co všechno je „normální“ a stává 
se. Jde o jakési ubezpečení, které posouvá celou naši práci do roviny 
učení se, tréninku, zkoumání nových zkušeností.

Během naší bohaté praxe s touto technikou jsme zažili jen dva 
případy extrémní necitlivosti, kdy někdo zasahoval do koulí, které 
k němu přicházely, a deformoval je. ovšem dost lidí po ukončení 
techniky vypráví o chuti některou kouli „víc zmáčknout“, pozměnit.
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Dále poukazujeme na skryté téma syndromu pomáhajícího: doká-
zat si vzít svůj čas, dokázat odmítnout, nepodlehnout tlakům. Vy-
bízíme účastníky, aby si zkusili představit, že tak, jak sedí v kruhu 
a hapticky si prohlíží se zájmem něčí kouli, náhle cítí, že je soused 
vpravo pobízí – třeba jemným dotykem, aby si vzali další kouli. Po-
kud tomuto tlaku podlehnou, mají rázem v ruce koule dvě, protože 
soused vlevo na jejich jemné pobízení nereaguje. mohou se rozhod-
nout, co udělají dál. mohou vyčkat, dokud se ruce vlevo neuvolní 
a nesáhnou po další kouli. ale soused vpravo po chvilce znovu na-
značuje, že je čas přibrat další kouli. co udělat? Přibrat další nebo 
„odolávat“? 

Následující příklad je záznamem práce s touto technikou ve ško-
le pro další vzdělávání pomáhajících pracovníků v litevském městě 
 Šiauliai.

Pohyb koulí se rozběhl, v soustředěném tichu se každý pono-
řil do zkoumání nových a odlišných zážitků s hliněnými koulemi 
ostatních. Práce se také účastním, snažím se naladit na tok předá-
vání. Po čase registruji šum, slabé „chichotání“ kousek napravo 
ode mne. 

Jedné z účastnic přetékají v ruce čtyři koule. Pozoruji, jak tato 
starší dáma (Lolita) opakuje vzorec „pomáhajícího, který neumí odmít-
nout“, ač jsme o této situaci před započetím práce hovořili. Právě si 
přibrala pátou kouli, už sama neví, v jakém pořadí jí koule přišly. 
rozpaky se pochechtává, neumí zarazit kamarádku vpravo – nepřijí-
mat nové koule, ani vnutit některou z koulí své sousedce vlevo, kte-
rá si je dlouho a důkladně prohlíží. Nakonec dochází v tomto mís-
tě k úplnému chaosu. Koule jsou pomíchány. Všichni jsou vytrženi 
z koncentrace. Práce je rychle dokončena, přichází fáze, kdy by měl 
každý účastník mít zpět svou kouli.

Nastává krizová situace, jedna z účastnic (Jurija) tvrdí, že nemá 
svou kouli. Ta, co drží v ruce, není její. Paní je velmi emotivní, ztrá-
tu těžce prožívá. ostatní účastníci jsou znejistění. Vypadá to, že 
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skupina začne hledat viníka – je to Lolita, která nahromadila tolik 
koulí, až je pomíchala?

Zaměřuji pozornost účastníků k edukačnímu aspektu celého pro-
blému. ano, můžeme pravděpodobně určit, kde došlo ke vzniku 
problému: v rukou paní Lolity, která měla v jednu chvíli tolik kou-
lí, že se mohlo stát, že je pomíchala. Druhou věcí je, že někdo drží 
v ruce kouli, která možná není jeho. Třetí věcí je, že je tu paní Juri-
ja, která nechce kouli, kterou drží v ruce, není to její koule. To jsou 
fakta, události, které se staly. co s nimi můžeme dělat teď? můžeme 
se zeptat účastníků, jaké mají pocity, co se v nich odehrává. Známe 
takové situace ze života? Připomíná nám to něco, co už jsme někde 
zažili?

Paní Lolita projevuje lítost nad tím, že zopakovala chování, kte-
ré u sebe dobře zná. Tolik chtěla pomoci kamarádce vpravo. chtěla, 
aby to všechno běželo hladce, že vůbec nemyslela na to, co potře-
buje ona sama. Vždycky je nastavená pomáhat a už také ví, že se to 
někdy obrací proti ní samotné. Kdy? Když myslí na druhé tolik, že ji 
ani nenapadne, zda to sama vůbec zvládne. 

To je vskutku dokonalý příklad, který nám ilustruje téma syndro-
mu pomáhajícího. Ptám se, zda také ostatní ze skupiny mají podob-
nou zkušenost, kdy se jejich potřeba pomoci ve výsledku obrátila 
proti nim. Následuje diskuse, která ještě zostřuje kontury této reál-
né životní situace, které jsou často vystaveni obětaví pracovníci po-
máhajících profesí. 

Dále se ptáme paní Juriji, jak se cítí. Paní Jurija se již uklidnila, 
dokáže situaci zhodnotit s odstupem. situaci, kterou prožila, zná ze 
svého života. stává se jí, že jí lidé nerozumějí a že nedostane to, co 
potřebuje. Kouli nechce, nechce si udělat novou, ani nepřijímá na-
bídky některých členů skupiny, zda nechce tu jejich. Nicméně situa-
ci takto může přijmout.

V reflektivní části lekce probíhá diskuse a sdílení zážitků. Účastní-
ci mívají pocit, jako by se jim některé koule zvláště líbily, snad i více 
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než jejich vlastní. Jiné koule je nechávají chladnými, některé mohou 
trochu odpuzovat. Pro někoho jsou nepříjemné malé koule, jiného 
iritují ty „příliš“ velké. Každý v sobě má svůj vlastní vzorec ideální 
formy, který ovlivňuje jeho vědomí hodnot.

Ženy (a muži) kmene Kaďuveo

Jedná se o techniku, která umožňuje bohaté zhodnocení tématu 
rovnoměrného dávání a braní. Je to jemná práce s tělem a výtvarný-
mi prostředky, která je inspirovaná zdobícími praktikami dnes již vy-
mizelého amazonského kmene Kaďuveo, se kterým jsme se seznámi-
li prostřednictvím odkazu cestovatele a. V. friče, jejž zveřejnili jeho 
potomci.

Počátkem 20. století, při putování po Jižní americe, se český ces-
tovatel alberto Vojtěch frič (1882–1944) seznámil s obávaným bo-
jovným kmenem Guaykurú – Kaďuveo, jehož ženy se zdobily podi-
vuhodnými ornamenty, které nemají v žádné jiné kultuře obdobu.

Italskému fotografovi Guidovi Boggianimu (1861–1901) se pár let 
před fričovou cestou podařilo fotografovat portréty kaďuvejských 
žen a vděčíme mu za uměleckou dokumentaci těchto maleb i za mis-
trovský fotografický vhled do světa jedněch z posledních přírodních 
kultur, dosud nedotčených vlivem bílé civilizace. V roce 1901 zabi-
li Boggianiho indiáni Tumrahá a jen zázrakem se dodnes dochova-
ly některé naexponované negativy, které přivezl roku 1905 do Prahy 
frič.

Ženské tváře a těla byly pokryty asymetrickými ornamentálními 
motivy vytvářejícími krásné a složité geometrické vzorce podle ne-
pochopitelných pravidel. Byly malovány šťávou z plodu stromu ge-
nipapo (Genipa braziliensis), která barví na modro, a trvá tři až čtyři 
týdny, než se smyje. Vymačkanou průhledně zelenou šťávu indián-
ky na misce roztíraly kamenem s práškovým dřevěným uhlím, aby 
hmota byla hustší a dalo se kontrolovat stejnoměrné nanášení bar-
vy. malovaly nástrojem ze štěpin bambusové kůry s podobnou funk-
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cí, jako má náš štětec. Po několika hodinách se uhlí smylo, šťáva 
na vzduchu pomalu oxidovala a do druhého dne se objevil krásný, 
modrý ornament. Když začala kresba blednout, bylo možné vzor 
opravit tak, až byl doveden k naprosté dokonalosti. muži tohoto 
kmene vyráběli sošky z hlíny. 

o původu a významu maleb se misionáři ani později badate-
lé nedozvěděli téměř nic. Domorodci o nich nechtěli příliš mluvit, 
na dotazy odpovídali, že nic neví a nic si nepamatují. ale frič i jiní 
cestovatelé si povšimli mimořádného postavení kaďuvejských žen 
v kmeni, jejich autority a nezávislosti. Kmenové malířky se těšily 
posvátné úctě a domácí práce neprováděly, neboť se jim o praktické 
stránky života starala družina otrokyň, které měly v této společnosti 
spíše postavení člena rodiny. 

Pro naši práci jsme se inspirovali motivem zdobení s důrazem 
na důležitost této činnosti. Po úvodním vyprávění o Kaďuvejcích 
vyzveme účastníky k možnosti okusit, jaké to je zdobit sebe nebo 
druhé. Důležité je, aby se rozhodli, zda budou pracovat sami či dají 
vybranou část svého těla k dispozici druhým pro zdobení ornamen-
ty, nebo zda chtějí také zdobit ostatní a dát jim k dispozici své or-
namenty. Zdůrazňujeme důležité pravidlo, kterým je respekt k přá-
ní druhého. Není možné na někoho začít malovat, aniž bychom 
k tomu dostali jasný souhlas. Někdo chce prožít techniku sám, 
malovat jen na své tělo a nekontaktovat se, jiný vyhledává kontakt 
a užívá si zdobení sebe i druhých. 

cílem této práce je relaxace, neverbální komunikace, péče o sebe 
a druhé, zkoumání bezpečí fyzických kontaktů ve skupině, zážitek 
pospolitosti.

Krátce vysvětlíme techniku, která spočívá buď v lineární práci 
– štětcem nanášíme linie a body, které vytváří ornamenty – nebo 
v plošném zobrazení, kdy ornamenty vytváří nepokrytá plocha kůže. 
malujeme keramickou hlínou rozmělněnou na kaši (šlikr). K malbě 
poskytneme tenké štětce a rytmickou hudbu (world music). 
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Naše zkušenosti s touto technikou nás vedou ke zdůrazňová-
ní možnosti volby, zda se účastníci chtějí dotýkat ostatních či ne, 
a ke zdůrazňování respektu k těmto rozhodnutím. Potom méně 
hrozí nebezpečí retraumatizace. V rodově smíšených skupinách 
platí toto pravidlo s ještě větším důrazem, což není na překáž-
ku významným výměnám péče a zdobení mezi pohlavími, pokud 
s tím obě strany souhlasí. Ve skupince, kde převažovaly ženy, se 
 zbývající muži rozdělili na „samotáře“, kteří po celou dobu sou-
středěně zdobili své tělo a neměli potřebu jiných kontaktů, a na 
„ sultány“, kteří se nechali zdobit mnoha ženami, a všichni si 
s chutí tuto  činnost užívali. Pracovali jsme také se skupinou, kde 
převládali muži, kteří byli technikou tak zaujati, že si nakonec 
sundali trika a vzájemně si zdobili záda, přičemž vytvářeli sousoší 
z lidských těl.

Zažili jsme tuto techniku ve volné přírodě za doprovodu au-
tentické hry na bubny a ostatní nástroje, kdy zhruba 60 účastnic 
v plavkách či lehkém letním oblečení střídavě malovalo a hrálo na 
bubny,106 stejně tak jako velmi jemná a intimní setkání o samotě, ve 
dvojicích a malých skupinkách. 

Tato technika, snad více než ostatní, vyvolává problematiku dává-
ní a braní. Jedna dívka z mezinárodní skupiny studentů, se kterou 
jsme pracovali během studijního pobytu ve finsku, situaci reflekto-
vala takto: 

Cítila jsem se jako princezna; zatímco jsem seděla, čtyři lidé zdobili mé 
ruce a nohy. Na jednu stranu to bylo moc příjemné, ale na druhou stranu 
jsem se pořád dívala, jestli někdo jiný netrpí samotou. Říkala jsem si, jestli 
to není nepatřičné, jestli si to vůbec můžu dovolit.

106) Letní škola artefiletiky v Nesměři, 2006. (NIDV Jihlava)
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Ostrovy

Jde o výtvarnou hru inspirovanou technikou významné slovenské 
 arteterapeutky Šickové-fabrici (2002), kterou zaměřujeme na zkou-
mání svých potřeb a možností jejich naplnění.

Jedná se o práci s větším množstvím keramické hlíny, která je 
uprostřed kruhu účastníků. Prvním úkolem je hlínu plácáním, bou-
cháním, hnětením rozprostřít do přibližně rovnoměrné placky. Dále 
si představujeme, že jde o velký ostrov a můžeme si ho rozparcelo-
vat. Každý si může odkrojit část ostrova pro sebe, odloupnout ho 
z podložky a v klidu na něm pracovat. 

Výtvarným zadáním je vytvořit ideální prostředí, ideální ostrov 
pro sebe. Upozorňujeme, že nic není nemožné, neexistují žádné li-
mity pro to, co na ostrově má či nemá být. 

Když jsou ostrovy hotové, znovu se sesedneme v kruhu a dáváme 
prostor reflexi. Každý může svůj ostrov pojmenovat a popsat, co 
na něm je. Při práci s pracovníky pomáhajících profesí jsou téměř 
všechny ostrovy relaxační, převažující většina ostrovů je intimní, ur-
čená pro pomáhajícího a jeho nejbližší. objevují se také  ostrovy pro 
společná setkávání s přáteli a vždy je několik ostrovů pro samotá-
ře, kteří pociťují značnou potřebu odpočinku. Všímáme si, co mají 
ostrovy společného a co kde naopak chybí. Poznatky uvádíme do 
souvislostí se syndromem pomáhajícího. Jsou ostrovy, které zapo-
mněly na svého majitele, ale je tam ubytování a spousta zábavy pro 
přátele. majitel však zapomněl na svůj vlastní prostor. Jiné ostrovy 
jsou obehnány vysokými skalami a hradbami, uprostřed kterých 
žije ostrovan se svou rodinou. Známe ostrovy, kde je jen lehátko se 
slunečníkem nebo jabloň a pes, a také ostrovy, kde je téměř všech-
no. Jsou ostrovy ryze praktické, kde majitel myslí i na stravu (pole, 
ovocné stromy, zvěř v lese nebo supermarket), ale také  ostrovy 
 velmi romantické s rozrůzněnou krajinou a obydlím v jeskyni. Niko-
ho z účastníků doposud nenapadlo svůj ostrov turisticky vy užít k fi-
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nančnímu zisku. Někdo potřebuje letadlo, aby se mohl dostat zpět, 
jiný nemá ani loďku. Některé ostrovy jsou jen na chvilku („tak na dvě 
hodiny, pak už bych tam nevydržela“), jiné na celý život. ostrovy mo-
hou symbolizovat vnitřní prostor pomáhajícího, ukazují, co považu-
je za důležité, ale také, jak je vyčerpaný a kolik má energie a chuti 
do kontaktu s druhými.

Potom vyzveme účastníky, aby si představili prostor na zemi jako 
moře a aby svůj ostrov v tomto moři umístili tak, aby byli s jeho 
polohou spokojeni. Je možné ještě chvíli pracovat, většinou vzni-
ká spontánní potřeba propojovat některé sousedící ostrovy mosty 
a cestami. Ve druhé, kratší reflektivní části dáváme prostor k pojme-
nování změn a také k vyjádření své libosti či nelibosti nad umístě-
ním ostrova mezi ostatními. Někteří účastníci se nechají vmanipulo-
vat do těsných sousedství, ale v reflexi potom vyplyne, že by se jim 
více líbilo být někde na okraji. Pokud mají chuť, je možné provést 
korekci tak, aby se jim na jejich ostrově líbilo co nejvíce.
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Zdůrazňovaný konečný záměr naší činnosti, kterým je učení a na-
cházení poučení ze vznikajících situací, ukotvuje naše snažení 
v jasně formulovaném rámci. hledáme způsob, jak zprostředkovat 
kontakt se svou tvořivou, intuitivní a moudrou stránkou, která nám 
pomáhá otevírat cestu k sobě a ke druhým. Naše tvořivost není ná-
strojem k plnění z vnějšku daných úkolů, ale zdrojem radostné ener-
gie a vyjádření lidské podstaty. otevírá v nás prostor vlastní autenti-
city, suverenity a porozumění řádu věcí. 

moudrost je podle Gardnera (1999) všeobecnou syntetickou 
schopností, která předpokládá schopnost kriticky zhodnotit a uváž-
livě uplatňovat zkušenost. Je složena ze zdravého rozumu, originali-
ty a schopnosti tvořit analogické vztahy a metafory. 

slavík (2001) ve spojení s moudrostí říká: „Ve snaze životu lépe po-
rozumět jsou obsaženy tři hlavní požadavky: (1) hledat poučení v minulos-
ti, (2) bohatě prožívat současnost se snahou jí porozumět, (3) dokázat z pří-
tomnosti vytušit budoucnost. V těchto požadavcích se nejspíše skrývá to, 
čemu říkáme ‚hloubka poznání‘.“ s její pomocí se lidé mohou lépe vy-
rovnávat s tím, co jejich životní úděl přináší.107

„Od moudrého člověka očekáváme nejenom dostatek zkušeností a hloub-
ku myšlenek, ale také schopnost vcítit se do druhého, vidět problémy v šir-
ších souvislostech a v dlouhé časové perspektivě, s potřebným nadhledem, 
laskavostí i tolerancí. A v neposlední řadě – připouštět si a unést věčnou 
nejistotu, která doprovází lidské poznání.“108

107) sLaVíK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl. Praha: Pf UK, 2001, s. 39–40. 
IsBN 80-7290-066-8

108) Tamtéž, s. 40. 
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Summary

Helping Occupations – Creative Treatment with the 
Reverse Side

This book offers the author’s investigation and definition of 
the problem areas in the sphere of the experiencing and acting of 
employees in helping occupations and together with these tasks it 
looks for a sensible way of dealing with these moments. The text of 
the book is divided into three parts, which theoretically define and 
even practically name and explain individual obstacles that may 
occur in assisting/helping occupations, pose questions and seek 
a path that leads to remedial actions.

The first part defines helping occupations and analyses basic 
tools used by an employee in this area: i.e. his own personality 
and his relationship with the client.  at the same time it gradually 
reveals the employees’ motivations and needs that lead to their 
choice of these occupations, which create prerequisites for 
the existence of  heavy and problem conditions under which 
such employee often fluctuates between his deliberate desire to 
assist other people and a very complicated system of unaware 
compulsions of his own injuries that are often attached to the 
injuries and problem places of his clients. The chapter called  “The 
reverse side of helping occupations” then describes concrete 
negative outputs of  complicated mutual interactions between the 
assisting person and his/her own personal history, motivations 
and needs, and the client with his own motivations and needs. 
This results in the more or less unconscious satisfying of the 
helping person’s own needs, i.e. such needs as a desire to have 
power,  handling and using the “syndrome of the assisting/helping 
person”, which exhausts this employee, destroys him/her and in its 
result leads to the employee’s burning out.
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summarY

The second part of the book is devoted to the description of the 
creative system called “artefiletics”, which can become an  effective 
and safe tool on the paths of personal investigation and concerning 
the above-named problem issues. artefiletics was originally 
developed as a specific approach in artistic education, on the one 
side inspired expressive artistic education, which leads pupils to 
an authentic artistic expression, and on the other side by some 
elements of art Therapy, which lay emphasis on reflection of artistic 
experiences. artefiletics thus connects authentic creation (artistic, 
musical, dramatic, as well as that associated with movement and 
dancing) with the reflection of a work of art and any experiences 
related to it. Therefore, it extends the creator’s attention to the 
result of his /her work also to internal and external processes as 
sources of learning, cognition and a sociocultural anchoring.  

Practical demonstrations showing how the authoress uses work 
with her body and artistic devices while investigating and getting 
to know numerous aspects associated with problem areas of 
helping occupations, are introduced in chapter III. Descriptions 
of individual exercises and themes are complemented with the 
author’s experience in their applications focused on individual 
themes of the assistant’s (helper’s) syndrome. 
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