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PSVCHOTERAPIA ALKOHOLIZMU 

K PSYCHOTERAPEUTICKÝM AKTIVITÁM NA PAO ŽELIV 

V. ČERNÝ 

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod. pobočka Želiv, 
primář: MUDr. l. Procházková 

ení tomu dlouho, kdy se terapeutické myšlení o závislosti na alkoholu odehrávalo 
I' dimenzi absti nence - pití. Nechceme polemizovat o nezbytnosti abstinovat. Přesto 
~c nám přístup ve smyslu věty: "Nesmíš pít!" zdá být nejen zjednodušující, ale u pře
rážné části naší klientely , kromě některých intelektově podprůměrných, nic neřešící. 
Přístup, který se snažíme uplatňovat, vychází z vize klienta jako člověka v problémo
I'ých situacích. Významnou roli v nich hraje alkohol- jako "řešení" určitých problémů 
a jako stimul dalších. Naší snahou je pomoci klientovi orientovat se ve vlastních prob
lémech, porozumět jejich vývoji. průběhu a důsledkům . A především přispět k na
učení se takovým dovednostem, které umožní konkrétnímu jedinci jeho vlastním způ
sOhem problémové situaci předejít, a pokud vznikne, řešit ji jinak než dosud. Věta 
"Nesmíš pít!" je zaměněna za otázku: Co se potřebuješ naučit a jak je to možné dělat, 
abys dokázal spokojeně žít jinak, bez alkoholu? 

Domníváme se, že dříve než si spolu s klienty položíme tuto otázku, je třeba poro
zumět problémovým situacím konkrétního člověka . Definovat spolu s ním problém. 
Odpovědět si na otázku: V čem je problém , jak často se objevuje, při čem se objevuje, 
kdy se poprvé objevil, zda existuj e nějaký stres, na který může být problémy působícím 
chováním reagováno, zda problém stále existuje? Požádat o popis poslední zkušenosti 
\ problémem: Jak to bylo naposledy , všechny podrobnosti, kde, kdy , s kým , co před
cházelo, co následovalo? Jde o klasické o tázky kognitivně behaviorální terapie (Haw
ton a spol., 1989) , ale také např . ericksonovského přístupu (Erickson a spol., 1976; 
Dvořáček , 1991) . V dalším rozboru problému můžeme použít klasické schéma: 
S- R - C. 
S - s ti m u I , a n tec e den t - snažíme se získat co nejvíce spouštěcích podnětů, klienta 
za tímto účelem múžeme nechat vést záznam CO, KDY , KDE , KDO , JAK. 
R - rea kce, od pov ěď - na kognitivní úrovní - jak o věci přemýšlí; 

- na au tonomní úrovni - jak se cítí; 
- na motorické úrovni - jak se chová. 
C - k o n s el ven t y - snažíme se zjistit , co se stává potom , jaké jsou pozitivní a ne
ga tivní dopady pro život, co problémy udržuje . 

Konsekventy jedné triády S - R - C mohou být stimuly další atd. Naši klienti přichá-
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zejí pod tlakem negativních konsekventů abúzu alkohol u (v rodině. v zaměstnání. ve 
zdravotním stavu ... ). Více přiblíží konkrétní příkl ad . 

Pan P., soukromý podnikate l, ženatý . dvě téměř dospě l é dě t i. sc přiše l l éči t kvů li závislosti na 
alkoholu . Měl potíže zdravotní . pracovní , rodinné. Nastoupil dohrovolno u l éčbu . Schéma , ke kte
rému jsme, se dopracovali , vypadá takto: 

x . 

C2 - Důsledky pití , které jej přived ly na l éčení - zdravotní stav , manželská a rodinná krize, pra
covní potíže, ale také pozitivní důs ledek v podobě odreagování , uvolnění "vnitřního napě
tí" . Rozborem vzniku tohoto subj e ktivně nepříj emného stavu jsme se dobrali právě k tomu
to schématu , které stručně a obecně vysvětlíme. 

SI - Konfliktní situace v rodině, "vření", manželka nekompromisně prosazuje svoje názory. ob
viňuj e, man ipuluje , dochází k na rušení "klidu ". 

R l - Klient se snaží dle povahy SI situaci uklidnit , vyhovět manželce, ale přemýš lí jinak , napt .: 
Co si o sobě myslíš?! Mám na věc úplně jiný názor! Ale udě l ám to po tvém , aby byl klid 
a nic se ti nestalo! , au tonomní doprovod může mít podobu zrychlení tepové frekvence_ po
citu, že mu někdo svírá hrudník . 

CI - V domácnosti zavládne "klid", ale vznikl subj ek tivně nepříj emný pocit neschopnosti . mé
něcennosti , který se sumuje . 

INPmax - kritické "nahromadění nepříjemného pocitu" poté , co byl řetězec "vření v domácnos
ti - uklidňování - klid a nepříj emný pocit" opakován X krát. Tyto nahromaděné pocity 
nacházejí svoje vyjádření v různých iracionálních myšlenkách o vlastní neschopnosti . Dojde 
tak k naplnění jakéhosi kritického konsekventu Cik = INPmax = S2: Jse m neschopný. 
nedovedu se s manželkou nikdy domluvit , jsem úplně k ničemu , celý svět je mizerný. 

R2 - Pij e, vnímá chuť alkoholu . pohybuje se po nej ho rších lokálech, říká si: Teď ti ukážu , jakí' 
jsem chlap , teď tě potrestám. 

C2 - Uvolnění "vnitřního napětí", ale také rozvoj závis lost i a da lší "v ření" v důsledku rozvíjející 
se nemoci . 

Stručně: Klient přišel na l éčbu pro po tíže s alkoholem , kterým si " léčil vnit řní napětí" vznikající 
jako důsledek neschopnosti otevřeně komunikovat s manželkou. 

Nyní je na místě položit si o tázku : co se potřebuje naučit, aby při komunikaci s manželkou 
nevznikaly ony subj ektivně nepříjemné stavy, a jak na ně reagovat , pokud sc objeví, jiným způ' 
sobem než alkoho lem? Tyto dvě části na schématu odděluj e přerušovaná čára a můžeme jim řík at 
.,prevence" a " první pomoc". 

Při behaviorální analýze konkrétního klienta je nutné vyčerpa t všechny možné vari anty vzn iku 
problému , ale každou probírat samostat ně , všechny prvky konkrétně pojmenovat , a le přitom uží· 
vat jazyk kl ienta a zajistit jeho porozumění celému problému: Kli ent ví to, co terapeut. 

Jedním z čas tých handicapů, se kterým se setkáváme u našich kli e ntů , je neschopnost 
komunikovat s okolím jako nezávislá, zralá osobnost. Tuto neschopnost nacházíme 
v kombinaci s plejádou iracionálních myšlenek ve smyslu Ellisovy "ABC terapie". 
V rámci "prevence" problémových situací učíme komunikační dovednosti. Pokud jde 

234 



V. čERNÝ/ K PSYCHOTERAPEUTICKÝM AKTIVITÁM NA PAO ŽELIV 

o .. první pomoC". jde především o vhodné způsoby odreagování a re laxace . Jde pouze 
o ně kolik technik z řad y dalších . které užíváme, 

Dále chceme přiblížit postup nácviku komunikačních dovedností s klienty na našem 
oddě lení. Klienti mají možnost zapojit se do skupin y zaměřené na nácvik asertivního 
chování. T yto skupin y jsou uzavřené, mají 8 č l e nů a vede je jeden terapeut. V každé 
skupině je vždy zhruba čtvrtin a žen . Skupina se schází 2x t ýdně na 2 hodiny. Celý kurs 
trvá za t ěc hto podm íne k 5 - 7 týdnů . Kromě tohoto zák ladního kursu probíhají indivi
duál ní konzultace. Cílem kursu je naučit jedince efektivněj šímu chování postupným 
zvládáním díl č íc h komunikačních dovedností s ohledem na jeho konkrétní potíže . Vy
chází se z předpokl adu . že změna chování vyvolá změny v prožívaných emocích . Salter 
fo rmuloval podsta tu tréninku ase rtivních dovedností takto : .. Ase rtivita · protipodmi
ňuje strac h a úzkost. které se jedinec n aučil spojovat s určitými situacemi . Při nácviku 
asert ivního chování se zaměřujeme na změnu chování (vněj ších projevů) a prožívání 
(vnitřních pocitů ) v různých situacích . Osvojením si asertivn ího stylu chování se jedi
nec naučí. že důs ledk) tohoto chování nemusí být negativní (vyjádřené odmítavými 
postoji ostatních lidí ). Konečným výsledkem a cílem procesu učení se asertivitě je zís
kání pocitu osobní spokojenosti " (Beleš . 1990. s. 29). 

Klienti jsou v úvodu kursu seznámeni s pojmem ase rtivita. s charakteristikami pasív
ního . agresívního a ase rti vního chování. V rámci každého setkání je probrána některá 
dovednost . důkladně se procvič uj e (i samos tatně formou zadaných úkolů na období 
mezi jednotlivými se tkáními. dále v úvodu dalších setkání jako součást diskuse) . Pro 
modelové scénky se využívají podněty. které navrhují klienti v diskusi na základě zku
šeností z oddě lení i mimo něj (de by bylo možné tu kterou dovednost využít v minulosti 
a nyní. jak ji upl atňuji já a lidé kolem mne) . Důraz je kladen na ak tivitu a odpovědnost 
každé ho jedi nce. 

Dovednosti lze rozdě lit do 3 oblastí (Beleš . 1990): 
I. Expr esiv ní ase rtivit a 

Především vyjadřování pocitů - příjemných i nepříjemných . S tím souvisí tzv . já - ja
zyk - vyjádřová ní pocitů za vlastní osobu místo jejich tlumení. zobecňování. hodnoce
ní. (Např.: Mně se líb í. .. místo T y máš krás né .... obdobně Jájsem zklamán, potěšen ... ) . 
Další související technika je tZ\'. zpětná vazba uč ící podávat konkrétní a jasné informa
ce o kladn ých a záporných detailech z celkového dojmu partnera. (Ve spojení s " já 
- jazykem" v případě sdělování komplimentu lze říci např .: Líbí se mi barva tvých očí, 
místo neasertivního Jsi hezká.) Obě tyto techniky stojí v základu většiny ostatních do
vedností. 

2, P e rzi s t e ntní ase rti v ita 

Všechny techniky zajišťující vytrva lost , stá lost. odolnost vůči nátlaku , obhájení 
vlastních práv, Klienti se učí vyjadřovat souhlas. nesouhlas , resp . chtění/nechtění. Učí 
se uzna t svoje chyby. případně se o nich dozvědět něco víc. 

3, Protekti v ní asertivita 

Techniky. které umožňují klientům účinnou obranu proti manipulacím , které je učí 
především reagovat na různ é fo rn1\' kritiky - od přijetí kritiky až po vyloučení jakékoliv 
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debaty o předmětu kritiky . Učí vnímat kritiku jako informaci, kterou můžeme zužitko· 
vat, ne jako ohrožující výpad . 

Důraz je dán nejen na posílení sebaprosazení (někdy bývá asertivita vnímána jako 
maskovaný egocentrismus), ale především na jasnou a stručnou komunikaci , která slou· 
ží ke sblížení. Nedílnou součástí tohoto autonomního jednání je odpovědnost za jeho 
důsledky . 

Uvedené rozdělení na 3 oblasti chápeme jako didaktické . Jednotlivé dovednosti se 
doplňují , prolínají , navazují na sebe . Některé mohou stát zdánlivě mimo jako např . 
dovednost podávat "volné informace" či "sebeotevření" (Smith, 1980) . 

Příkladem dovednosti , která může být využita s libovolnou další technikou , je meto· 
da asertivních obligací. Autorem je R. F. Rakos. Jde o techniku , která jasně ukazuje, 
že asertivita může sloužit k daleko těsněj šímu pěstování vztahu s druhými lidmi . Tato 
technika učí zohlednit psychickou pohodu našeho partnera a užíváme ji v těch vztazích, 
na kterých nám záleží. Její prvky jsou snadné: 

1. V Y s vět len í příčin našeho chován í - dáváme partnerovi šanci, aby nám rozu
měl. 

2. Em pat i e a respekt k osobním právům partne ra - nepřipouštíme ze své strany 
žádnou konfrontaci . 

3. Kompromis , který můžeme nabídnout nebo přijmout. 
Tuto trojici je možné použít u kte rékoliv další asertivní dovednosti . V situaci asertiv

ního odmítání je snadné srovnat , která z následujících variant je příjemnější pro obě 
strany . Zda pouhé ,.studené": "Ne , nechci jít do kina" nebo "Ne, nechci jít do kina , 
mám dnes jiný program. Neodmítám tebe , mám tě moc rád a vážím si tě, ale dnes 
opravdu jít nechci . Když budeš chtít , můžeme jít za týden " . Je možné , že takto napsané 
nám to všem připadá zcela jasné a triviální, ale kolikrát se v podobné situaci utíkáme 
k neupřímným výmluvám typu : "Mrzí mě to , rád bych še l, ale . .... místo abychom řekli 
jasně, že nechceme a případně použili obligaci. 
Kromě verbálních dovedností se učí klienti citlivosti k neverbálním projevům dru

hých i vlastním . Nedílnou součástí celého kursu je nácvik relaxace . Pro inspriaci jsou 
zařazeny něk teré techniky podporující spontaneitu a tvořivost. 

Naše pojednání o asertivit č má zámčrně obecný charakter, neboť je lépe uč it se aser
tivní dovednosti ve skupině. než o ní čís t v sebelepší publikaci . Z ohlasů klientů usuzu
jeme. že i dílčí posílení jejich komunikačních doveuností pf'ispívú ke zvýšení zdravého 
sebevědomí, k rozvoji pocitu sebeúcty a sebe respektu . ke zlepšení vztahu k druh ým 
lidem , k odstranění subjek ti vních těžkostí. Domníváme se. že jde o jeuen z význam
ných momentův .,prevenci" problémových si tuací v kontextu klientely na našem oddč
lení. 
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