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Milý čtenáři,

do rukou se Vám dostává první číslo 
časopisu „Aplikovaná dětská psy
choanalýza“. Za jeho vznikem stojí 
skupina terapeutů s psychoanaly
tickou orientací a velkou chutí vy
tvořit na těchto stránkách prostor 
pro společný dialog. Podhoubím 
pro tento dialog by měla být psy
choanalýza jako inspirující maté
rie, která dává živiny pro růst, ale 
která nedeterminuje konečný tvar 
a  nechává prostor pro nadšení 
z nového. Je to Winnicottův pře
chodový (třetí) prostor, vytvářející 
místo doteku jedné a druhé mysli, 
z nichž ani jedna netuší, co nového 
v tomto prostoru vznikne, ale věří, 
že samotný proces utváření za to 
stojí. Takovým prostorem bychom 
pro Vás (a samozřejmě i pro nás) 
chtěli být. Naší společnou myšlen
kou je, že psy choanalýza, jako ná
stroj pro zkoumání světa, má stále 
mnoho co nabídnout, a to i po sto 
letech od svého vzniku. Každý z nás 

je jí denně inspirován a tento pro
ces inspirace bychom s Vámi chtěli 
sdílet. A to nejen s kolegy terapeuty, 
ale i sociálními pracovníky, učiteli, 
vychovateli, studenty, rodiči a všemi 
ostatními, kteří se budou chtít do 
společné inspirace zapojit. Berte 
proto toto první číslo jako pozvání 
na dobrodružnou cestu, kde my se – 
více než v roli průvodců – vidíme 
v roli souputníků. Uvidíme, kam nás 
naše společná cesta zavede.

Když jsme toto první číslo připravo
vali, vůbec jsme netušili, jaké bouř
livé období nás čeká. I přesto se 
hned v prvním příspěvku můžete 
setkat s aktuální tématikou agrese 
a nenávisti. Peter Pöthe se ve svém 
článku „Agresivita a násilné chování 
v nevědomé fantazii a psychoana
lytické psychoterapii dítěte“ věnuje 
dětské agresi, kterou vnímá jako 
regulační, obranný mechanismus, 
chránící dítě před hlubokou depresí 
nebo psychotickým kolapsem. Na 
dětskou agresivitu se zde můžeme 

Editoriál Martin Galbavý

TŘETÍ PROSTOR
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podívat z perspektivy teorie stresu 
a  teorie objektových vztahů. Pro 
začínající terapeuty může být in
spirativní zvláště pasáž věnující se 
možnému neautentickému chování 
terapeuta, který se tak brání vzniku 
agresivních situací přímo v terape
utickém sezení.

Druhým příspěvkem je článek Karla 
Flašky „Příklad účinného kontejno
vání úzkosti v  online terapii ado
lescenta“. Tento příspěvek se vrací 
k nedávné době covidové, kdy se 
mnohá terapeutická sezení přesu
nula do online prostoru. Je online 
prostor pro terapii vhodným mís
tem nebo je to jen „z nouze ctnost“? 
Nad tímto se budou moci čtenáři 
zamýšlet. A jako bonus získají mož
nost nahlédnout do střípku práce se 
sny v analytickém pojetí.

Třetím příspěvkem je kazuistika, kte
rou si mohli kolegyně a kolegové po
slechnout na 27. psychoanalyticko
psychoterapeutickém sympoziu 
v  Opočně v  září minulého roku. 
Kazuistiku tam přednesla Markéta 
Kavale a  nazvala ji „Jeníčkovi 
Vánoce“. A protože tématem sym
pozia byla oralita pojednává ka
zuistika o jídle, krůtě, bílém mase 
a černé čokoládě. Víc už vám nepro
zradím, ale přečtení této kazuistiky 
velice doporučuji. Jednak se jedná 
o krásnou hru s jazykem a přímo po
etický příběh a také je to úchvatné 
nahlédnutí do kuchyně terapeutické 

práce s dítětem a rodinou.

Posledním příspěvkem je recenze 
úžasné knížky „Šedík a Bubi“ od 
manželů Ester a Milana Starých. 
Knížka pojednává o  kocourkovi 
Šedíkovi, který prožívá dobrodruž
ství dospívání. Autorka zde nád
herně popisuje proces separace, 
podaný autentickým jazykem. 
Depresivní pozice (podle Melanie 
Kleinové) je zde znázorněná dile
matem kolem Šedíkovy kamarádky 
Bubi. Přečtěte si naši recenzi nebo 
rovnou přímo knihu.

Pevně doufám, že Vás čtení našich 
příspěvků bude bavit minimálně 
tak, jako nás bavilo jejich psaní 
a že se naše a Vaše fantazie po
tkají v tom pomyslném třetím pro
storu. Jen se nechme překvapit, co 
všechno se stane.

A našemu časopisu přeji, ať se stane 
dobrým objektem, který Vás bude 
doprovázet tak dlouho, jak ho bu
dete potřebovat.

S úctou

Martin Galbavý 
šéfredaktor
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Článek Peter Pöthe

AGRESIVITA A NÁSILNÉ 
CHOVÁNÍ V NEVĚDOMÉ FANTAZII 
A PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPII 
DÍTĚTE

Vztahová a evoluční 
perspektiva afektů

Téměř každý rodič si přeje mít milé, 
klidné a slušné dítě. Na obálky po
pulárních magazinů se rozhodně ne
fotí maminky s uřvanými, nenávědí
jícími anebo nenáviděnými miminky. 
Obraz harmonie a  lásky převládá 
jako jeden z rozšířených „názorů“ 
dokonce i mezi odborníky. Někteří 
z  nich propagují přístupy a  tech
niky práce s dětmi, které jsou nejen 
zjevně perverzní, ale i fyzicky nebez
pečné. (Patří sem například u nás ši
roce rozšířená metoda pevným ob
jetím). Projevy agresivity a násilné 
chování u dětí jsou vyjímečně cit
livě vnímány zejména v rámci rodin
ných vztahů. Zájem dospělých auto
rit se při tom obvykle nesoustředí na 
příčiny zdroje nežádoucího jednání, 
nýbrž se orientuje hlavně na regu
laci vnějších projevů „problémo
vého“ dítěte. Dětské fyzické útoky 
na členy rodiny nebo na spolužáky 
jsou v horším případech důvodem 

k  psychickému a  tělesnému ná
silí ze strany autorit, v  lepších pří
padech vedou k návštěvě „odbor
níků“. Násilí a  často i  neškodné 
vnější známky prožívání agrese jsou 
každopádně mnohem více zjevným 
problémem, než emoční a sociální 
stažení, ztráta zájmů, motivace nebo 
radosti ze hry, která je sama o sobě 
indikátorem psychického zdraví dí
těte. Dokud dítě „nezlobí“, věci se 
zdají být v pořádku.

Málokterý rodič, nebo odborník, si 
při tom uvědomuje, že násilí není 

„zlem“, které musíme za každou 
cenu vymýtit, nýbrž regulačním 
mechanismem, tedy psychickou 
obranou, před duševním kolapsem 
ve formě deprese nebo psychózy. 
Psychoanalytické teorie nás vedou 
k poznání, že rodiče a společnost 
je k postojům vůči dětem vedena 
především svými nevědomými fan
taziemi o vlastní agresi a destruktiv
ním přání ve vztahu k vlastním do
spělým autoritám, tedy předchozím 
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generacím rodičů. Nejedna matka 
či otec zažívá pocity viny při agre
sivních projevech dítěte z důvodu 
svých vlastních emocí, které v dět
ství potlačili. Namísto kontejnování1 
negativních emocí dítěte tak proji
kují do něj svoji odštěpenou vinu 
a nenávist. Po té, co se s nimi dítě 
identifikuje, stává se nositelem za
kázaných emocí rodičů a tím i jejich 
pronásledujícím objektem. Tento 
proces může vést k tomu, že dítě 
a rodič mohou být v blízkém tedy 
bezpečném vztahu jenom za před
pokladu neustálého štěpení a pro
jekce agresivních fantazií mimo svoji 
harmonickou bublinu, tedy do vněj
ších objektů, například do druhého 
rodiče nebo do nějaké šikovné dia
gnózy. Cílovou oblastí léčby nebo 
opatření se pak stává nikoli hlavní 
příčina emoční nepohody dítěte, ale 
jiná osoba nebo jeho vnější „cho
robné“ symptomy. Opatření pak 
zahrnují omezení kontaktu dítěte 
s „rizikovými“ osobami nebo různé 
druhy behaviorální „léčby“. Mezi 
nimi vyniká například Aplikovaná 
behaviorální analýza (ABA metoda), 
která agresivní a nepřizpůsobivé 
děti podrobuje negativnímu pod
miňování připomínající dnes již za
kázanou drezuru zvířat v cirkusech.

Neustálý boj mezi láskou a nenávistí, 
bojem a přijetím, blízkostí a vzda
lováním se, je při tom nevyhnut
nou a přirozenou součástí každého 
lidského vztahu a podmínkou for
mování zralé osobnosti dítěte i celé 
společnosti. Zažívání a působení 

této dynamiky ve vztahu objevo
valy a popisovaly generace psyc
hoanalytiků, mezi jinýmu například 
Ferenczi, Fairbarn, Melanie Klein, 
Donald Winnicott nebo Bowlby 
(Klein, 1975, Winnicott 1949). 
Mnohá z  jejich klinických pozoro
vání a vývojových teorií našly své 
potvrzení v oblasti současné neu
rovědy. Díky výzkumům Le Douxe, 
Schoreho, Pankseppa, Marka 
Solmse a dalších víme dnes o vě
domí, afektivních stavech, emoč
ních vztazích a jejich vlivu na mo
zek více, než mohl Freud doufat. 
Panksepp například prokázal, že in
trapsychické konflikty mezi láskou 
a nenávistí nebo touhami a  stra
chem se odehrávají na „prehisto
rické půdě“ subkortikálních struk
tur lidského mozku. Tu jsme zdědili 
od našich plazích předků přibližně 
před 500 miliony lety. (Panksepp, 
2021). Dnes rovněž chápeme, že 
hlavním účelem afektů a vědomých 
pocitů je dosažení tělesné homeo
stázy a zajištění přežití jedince i ži
vočišného druhu.

„Instinkty“ nebo „pudy“ (drives) 
tvoří složitý a kombinovaný systém 
afektivních okruhů v mozku, jejichž 
nevědomá a vědomá reflexe je pod
statou našeho afektivního, kognitiv
ního a reflektivního vědomí (Solms, 
2016, 2021). „Mysl“, která je cílo
vou oblast pozorování a  ovlivňo
vání každého psychoanalytika, ne
lze redukovat výhradně na vědomé 
kognitivní představy (fantasies) ale 
i na nevědomé fantazie (phantasies) 

1 kontejnování
glosář str. 17
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obsahujících jak vzpomínky, tak 
i afekty s nimi spojené. Právě ne
rozpoznané nebo popřené afekty 
tvoří základ kognitivních představ 
a nevědomých fantazií o tom, co se 
mi děje, dělo nebo bude dít v rámci 
určitého vztahu. Toto východisko 
platí zejména u dětí, jejichž afekty 
a  z nich odvozené fantazie a po
city jsou o to více naléhavé, o co 
méně je u nich rozvinutá reflektivní 
schopnost mozku, tedy jeho onto
geneticky a fylogeneticky nejmladší 
část – neokortex.

Dětská agresivita z perspektivy 
teorie stresu

Je známo, že univerzální odpovědí 
na stav ohrožení jsou tři strategie, 
které v angličtině začínají na pís
meno F: fight, flight a freeze. U lidí 
se jedná o centrální odpovědi na 
stres, které probíhají na úrovni afek
tivního vědomí a souvisejí s para
lelní aktivací sympatikového a para
sympatikového nervového systému. 
Mozek dítěte, které nedokáže re
flektovat a regulovat svůj stresový 
stav, se dle Allana Schoreho podobá 
autu, jehož řidič současně drží nohu 
na plynu i na brzdě (Schore, 2003). 
Jeho metafora odpovídá současné 
aktivaci sympatiku, mobilizujícího 
k záchranné akci a parasympatiku, 
připravujícího organismus na pa
sivní přežití. Spouštěčem obranné 
reakce je subjektivní prožitek akut
ního nebezpečí. Ten může vznik
nout jednak na úrovni kognitivního 
vědomí v podobě vědomé fantazie 

o ohrožení, i na úrovni afektivního 
vědomí, kdy jedinec na určitou si
tuaci, vzpomínku či fantazii rea
guje akutním afektem ve formě pa
nické úzkosti. Reakce organismu na 
akutní ohrožení se spouští, probíhá 
a kóduje v částech mozku, které 
v počáteční fázi stresové kaskády 
nejsou napojené na prefrontální la
lok a neokortex. Pokud je toto na
pojení z důvodu chronického (toxic
kého) stresu slabé nebo zaniklé, 
stresované dítě má omezenou mož
nost regulovat svoje neurovegeta
tivní a hormonální odpovědi. V jeho 
subjektivním prožívání převládají 
emoce a fantazie charakteristické 
pro stav akutního ohrožení života 
bez ohledu na to, zda mu skutečně 
něco hrozí. Ze zdánlivě nevinné si
tuace se tak může v důsledku ne
regulované stimulace poplašného 
systému v mozku stát traumatizu
jící událost a posléze i traumatická 
vzpomínka. Ta se pak lehce akti
vuje na běžný podnět, kterou dítě 
vědomě ani nemusí registrovat. 
Subjektivně je tento stav prožívaný 
jako panická úzkost nebo posttrau
matický „flashback“. Panickou úz
kost s následným žalem, jako reakcí 
na ztrátu blízkého člověka, popsal 
Panksepp u savců a dokonce i u ně
kterých ptáků.

Jednou z behaviorální reakcí na stav 
ohrožení je Freeze – čili ztuhnutí. Je 
spojena s aktivaci parasympatiku 
a  snížením mozkového metaboli
smu, který připravuje zvíře na pře
žití bez příjmu živin. Korelátem této 
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obranné reakce u humánních zví
řat, tedy u  lidí, je zřejmě stav od
pojení svého vnímání od vnějších 
a vnitřních podnětů. Tomuto stavu 
říkáme disociace. Navenek jsou tyto 
děti duchem nepřítomné a nesou
středěné, tedy jsou „mimo“. Z kli
nické zkušenosti víme, že děti, které 
jsou často „mimo“ a mají „oficiálně“ 
diagnózu ADHD, mohou ve skuteč
nosti trpět Posttraumatickou stre
sovou poruchou. Není náhodou, že 
jedním z hlavních symptomů PTSD 
jsou i poruchy paměti, soustředění, 
učení, ale také impulzivní, auto či 
heteroagresivní jednání. Vedle pa
nické úzkosti zažívají traumatizo
vané děti i hněv a zlost. Panskepp 
tyto emoce řadí mezi sedm hlavních 
afektů a říká jim averzivní emoce. 
Jejich cílem je odstranění překážky 
a zbavení se zdrojů ohrožení.

Perspektiva stresové teorie a afek
tivních okruhů nám pomáhá poro
zumět vnitřní, často skryté motivace 
dítěte, jehož chování je výsled
kem subjektivním prožitkem ohro
žení a dysregulovanou hormonální, 
emoční a kognitivní odpovědí na 
tento stav. K tomu, abychom dítěti 
s rizikovým chováním pomohli, po
třebujeme s ním zacházet nikoli jako 
s objektem manipulace, ale jako se 
subjektem svého prožívání. S tímto 
přístupem mu můžeme pomoct ni
koli symptomaticky a  tím pádem 
krátkodobě a rizikově, ale kauzálně, 
tedy i dlouhodobě. K tomu si potře
buje připomenout, že stav, kdy se 
dítě nachází v situaci traumatického 

stresu, není pouze výsledkem aktu
ální vnější události, ale i minulých 
událostí a zejména jeho vědomých, 
nebo spíše nevědomích fantaziích 
(phantasy) o tom, co se mu stalo 
a aktuálně děje.

Agrese dítěte z perspektivy teorií 
objektových vztahů.

Představy, emoce, afekty, fantazie 
nebo myšlenky, které dítě ve vztahu 
se svým pečovatem zažívá, nám 
dobře pomáhá pochopit nejen lite
ratura a umění, ale i psychoanaly
tická teorie objektových vztahů. Ta 
vychází z objevů Melanie Kleinové, 
která měla na porozumění lidské 
mysli asi stejný vliv jako Sigmund 
Freud. Z pohledu tzv. kleiniánské 
psychoanalýzy platí, že to, co naše 
prožívání nejvíce ovlivňuje nejsou 
konkrétní události ve vnější rea
litě, ale vědomé (fantasies) a nevě
domé fantazie (phantasies) o tom, 
co se nám děje nebo v minulosti 
dělo. Dítě tak může být agresivní 
nejen kvůli tomu, aby se bránilo 
aktuální rozpoznatelné hrozbě, ale 
i fantaziím a vzpomínkám, respek
tivě emocím, které tyto fantazie 
a vzpomínky doprovázejí.

Dle Melanie Klein je dítě v dyadic
kém2 vztahu s matkou vystavené 
velkým konfliktům a protichůdným 
touhám. Matku na jednu stranu mi
luje a internalizuje a identifikuje se 
s ní jako s dobrým objektem, na dru
hou stranu jí nenávidí a prožívá jí 
persekuční objekt. Příčinou štěpení3 

3 štěpení
glosář str. 17

2 dyáda
glosář str. 17
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matky na dva protichůdné částečné 
objekty, jsou v zásadně odlišné zku
šenosti s  ní, když je dítěti k  dis
pozici, a když je mu nedostupná 
a frustruje jeho potřeby. Ve fanta
zii dítěte si krutá matka nechává 
svůj prs jako zdroj života jenom 
pro sebe, což vzbuzuje závist4 a vy
volává touhu po destrukci. Rozpor 
mezi závistí a nenávistí vůči někomu 
koho miluji a životně potřebuji, je 
vyřešený za podmínky, že matka je 
schopna přijmout a integrovat od
štěpené emoce a fantazie dítěte do 
jednoho celku. Ko tomu, aby to do
kázala, musí mít své dítě více ráda, 
než nerada, lásky tedy musí mít ve 
vztahu více, než nenávisti.

Dítě má v mysli spoustu „toxických“ 
obsahů, které významný klienián
ský psychoanalytik Wilfred Bion 
nazval syrovými prvky (row ele
ments). Ty nemusí souviset jenom 
s matkou, ale jsou výsledkem proží
vané existenční úzkosti po narození. 
Negativní, často agresivní emoce, 
především úzkost dítěte, jsou pro
střednictvím pláče a neklidu pro
jikované do mysli matky, která je 
přijme a „detoxikuje“ a vrací v bez
pečné formě zpátky dítěti. Tento 
proces nazval Bion kontejnováním. 
Pokud matka negativní obsahy my
sli dítěte „nezkontejnuje“, dítě pro
žívá stav trvalého stresu a neklidu. 
Naopak, „dost dobrá matka“, jak by 
jí říkal Donald Winnicott, nenávistné 
a agresivní projekce spojuje s pozi
tivními emocemi a vrací je zpátky 
v  bezpečné formě. Podmínkou 

tohoto „kontejnujícího“ procesu je, 
aby byla matka je víc dobrá a pře
jící, než nenávidějící a  frustrující. 
Takovou matku může dítě interna
lizovat a  identifikovat se s ní jako 
s dobrým objektem, který miluje 
a je sám milovaný. Donald Winnicott 
tuto schopnost, charakteristickou 
pro depresivní pozici5, nazval schop
ností prožívat starost o matku po
tencionálně poškozené destruktiv
ními představami dítěte („capacity 
for concern“). Je to stav, kdy dítě 
dokáže zažívat o matku skutečnou 
starost a přestane se bát toho, že 
by jí svými představami doopravdy 
zabilo, umožňuje integrovat všechny 
aspekty prožívání a  zkušeností. 
Odštěpené a projikované části self 
jsou pak bezpečně re integrované.
Pokud se matce a dítěti v  tomto 
ohledu daří, dítě špatnou a dobrou 
matku spojuje v jednu osobu, celý 
objekt. To následně vede k tomu, že 
začíná mít o ní starost a zažívá po
city viny za to, že jí ublížilo. Na rozdíl 
od předchozího stadia objektových 
vztahů, jí však neštěpí, ale snaží se 
jí místo toho „reparovat“, například 
tím, že jí znovu dává najevo svoji 
lásku, kterou „neporušená“ matka 
přijímá. Tento moment je zásadní 
pro všechny další vztahy dítěte. 
Nejen k matce, ale i k dalším oso
bám se pak dítě dokáže vztahovat 
komplexně, diferencovaně a ambi
valentně, tedy tak, že jsou zlé, ale 
i dobré zároveň.

Proces „přežití“ a vracení projikova
ných destruktivních emocí, fantazií 

5 depresivní pozice
glosář str. 17

4 závist
glosář str. 18
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a částí self však není jednoduchý 
a samozřejmý. Některé maminky 

„selžou“ hned na začátku a své dítěti 
přivedou do černobílého světa, kde 
musí neustále bojovat o základní 
přežití. Podobný případ ilustruje ná
sledující příklad.

Ilustrace terapeutické práce: „Šimon“

K terapii byl indikován čtyřletý chla-
pec, který opakovaně fyzicky napadal 
děti ve školce. Rodiče byli dva roky roz-
vedeni. Matka žila v  novém vztahu, 
ve kterém se jí před rokem a  půl na-
rodila dvojčata, synek a  dcera. Otec 
žil sám. O  syna se rodiče „dělili“ po 
týdnu v rámci střídavé péče. Společně 
o  něj pečovali od 6. měsíce jeho ži-
vota. Šimon žil do té doby v kojenec-
kém ústavu, kam se dostal rovnou 
z  porodnice. O  biologické matce ani 
o  průběhu těhotenství či porodu ro-
diče žádné informace nedostali.

Agresivní projevy chlapce měli začít 
asi před půl rokem. První událostí, 
s kterou se na rodiče obrátily učitelky 
v MŠ, bylo napadení holčičky. Ta mu 
měla údajně odmítnout půjčit svoji 
hračku, o kterou však kluk nejevil dřív 
zájem. Kousání a tahání za vlasy bylo 
potrestáno vyloučením chlapce z dal-
ších her. Šimon, který byl do té doby 
popisován jako živý ale milý kluk, za-
čal kousat a kpat do dětí téměř denně. 
Jeho násilné chování vedlo k několika 
vyloučením z denní docházky, což však 
rovněž nemělo kýžený efekt. Doma se 
chlapec prý choval „hezky“ a  to jak 
u  otce, tak i  u  matky. Ta se později 

svěřila, že u  adoptovaného syna po-
zorovala agresivní chování krátce po 
narození sourozenců. Její nový part-
ner reagoval s  „velkým zděšením“, 
když chlapce přistihl, jak  bolestivě 
mačká nově příchozímu bratrovi ob-
ličej. Reagoval tak, že chlapce zbil což 
matka těžce nesla, ale chápala. Výčitky 
a  přísné tresty nakonec vedli k  „po-
lepšení“ a z chlapce se stal starostlivý 
starší „brácha“. Kolem narození sou-
rozenců si otec chlapce všiml, že špatně 
usíná a že se neustále dožaduje kon-
taktu s  matkou. Jeho odchody od ní 
byly čím dál těžší, a ani v současnosti 
nebyly nešly „úplně hladce“. Jinak byl 
však chlapec v obou domovech „ukáz-
kový“. Napadání dětí ve školce rodiče 
přisuzovali chybnému přístupu uči-
telek, které si na něj údajně zbytečně 
zasedly. Ani Šimon sám odpovědnost 
za své chování ve školce necítil. Tvrdil, 
že, že děti jej schválně provokují a lžou. 
Po několika úvodních setkáních s ním 
a  rodiči byla domluvena psychoana-
lyticky orientovaná psychoterapie 
chlapce. Objektivní  cíly psychotera-
pie byly následující body:

1. Získání vhledu do pocitů a  fan-
tazií chlapce, které spustily agre-
sivní jednání ve školce a  v  minu-
losti i v domácnosti matky.

2. Zažití regulace agresivních afektů 
v rámci přenosového vztahu.

3. Podpora rodičů při odstraňování 
možných zdrojů frustrace chlapce.

4. Kontejnování možných pocitů viny 
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rodičů za selhání původní rodiny, 
která byla důvodem k adopci.

Průběh terapie:

Během terapeutických sezení se uká-
zalo, že chlapec prožívá pocit úzkosti 
v přítomnosti svých sourozenců, spo-
jených z fantazií o ztrátě milovaného 
objektu. Ten mohla původně předsta-
vovat biologická matka, o kterou při-
šel, později výhradní vztah s  adop-
tivní matkou a rodičovský pár, který 
si ho kdysi z  lásky k  sobě a  k  němu 
vybral. Narození dvojčat mohlo být 
pro Šimona dalším zdrojem ohrožení, 
který prožíval v kontextu ztráty biolo-
gické matky a ztráty původního adop-
tivního rodičovského páru. Agrese na 
děti mimo rodinu mohla být výsled-
kem přenesení původního objektu zá-
visti na „bezpečné“ cíle. Terapie chlapce 
probíhala paralelně s terapeutickými 
konzultacemi s rodiči. Terapeut se po-
kusil pomoct rodičům získat vhled do 
jejich aktuálního prožívání a odhalit 
nové zdroje emočního kontejnování 
chlapce. Ty se zdály být hodně vyčer-
pané hlavně u matky, která adoptova-
ného syna spojeného s již neexistujícím 
vztahem mohla nevědomě vnímat jako 
deprivovaného „otesánka“ připrave-
ného sežrat její novou rodinu.

Agrese a závist v triadickém 
vztahu

Ztráta pocitu vlastní důležitosti, vý
lučnosti, nebo nesmrtelnosti v dět
ství může představovat emoční 
ránu, která se občas nezahojí. 

O iluze o své všemocnosti děti při
chází buď najednou nebo postupně 
podle „principu reality“. S omezu
jící vnější realitou je dítě konfron
tované už od narození, ale zejména 
koncem prvního roku, kdy rodiče 
nastavují hranice ve formě prvních 
zákazů. Narcisticko omnipotentní 
self dostává „pořádně zabrat“ zaka
ždým, když rodič „nepochopitelně“ 
odmítne dítě uspokojit v jeho přání. 
Stres, který dítě v podobných mo
mentech zažívá je zřejmě jednou 
z  verzí pocitů bezmoci spojenou 
s pocitem studu. Pocit studu nebo 
zahanbení považuje Schore za vůbec 
první sociální emoci (Schore, 2003). 
Tato stresová reakce v je v optimál
ním případě zregulovaná rodičem, 
který rozrušené dítě dokáže uklidnit. 
Tento mechanismus vnější regulace 
neuro hormonálních odpovědi na 
stres se v rámci bezpečné vztahové 
vazby stává základem seberegulační 
schopnosti dítěte a tím i podmínkou 
jeho duševního zdraví.

Jednu z největších životních výzev 
dítěte, které si narcisticky libuje 
ve své jedinečnosti a všemocnosti, 
je příchod „třetí“ osoby v rodině. 
Narušitelem výlučné dyády s mat
kou může přirozeně být její partner, 
ale též nový sourozenec. Pokud není 
narcistické zranění dítěte včas a do
statečně zregulováno jedním nebo 
druhým rodičem, dítě mohou zvlád
nout nevědomé afekty, charakteri
stické pro „Boj“ s nepřítelem. Zlost 
(rage) nebo nenávist se mohou 
stát součástí komplexnější emoční 

6 žárlivost
glosář str. 18
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odpovědi, která bývá často žárlení 
a závist. V případě žárlivosti6, kdy se 
jedná vždy o více než dvě osoby, se 
závist uplatňuje výlučně ve dvojici. 
Se závistí jsou spojené destruktivní 
fantazie zaměřené na objekt závisti 
nebo na některé jeho kvality. Dítě 
se ve své, obvykle nevědomé fan
tazii snaží zbavit svého konkurenta 
jeho devalvací nebo zničením. V pří
padě, že jsou mu fantazie spojené 
s destruktivní závistí zakazovány 
nebo se cítí nimi ohroženo, může 
své „nebezpečné“ fantazie projiko
vat do osoby, které závidí nebo na 
kterou žárlí. Partner matky se pak 
v jeho vnímání stává nositelem jeho 
agresivních fantazií, které prožívá 
jako kastrační úzkost (Freud, 1909).

Jiný způsob, jakým se dítě snaží zba
vit nepříjemné emoce, kterou závist 
bezpochyby je, je dle Kleinové cham
tivost (greed) (Klein, 1975). Namísto 
devalvace protivníka dochází na
opak k jeho idealizaci a k přivlast
nění jeho“bohatství“ prostřednic
tvím identifikace. Dívka, která závidí 
své sestře oblečení, může její oblí
benou sukni buď rozstříhat, nebo 
si jí přivlastnit a nosit. Závidějící 
a  žárlící sourozenec si může od 
svého bratra nebo sestry přivlast
ňovat nejen osobní věci, ale i obdiv 
a kýženou pozornost. Chamtivost 
však závist nevyřeší, při ní totiž ne
dochází k internalizaci dobrého ob
jektu. Dle Kleinové (1975) je nej
lepší obranou proti závisti pocit 

vděčnosti. Ta vzniká internalizací 
a  identifikací s dobrým objektem, 
který dítě miluje a je samo milované. 
Pokud k tomuto uzdravujícímu pro
cesu nedojde, může být dítě a jeho 
nejbližší okolí vystaveno nenávist
ným a destruktivním fantaziím až 
do konce života. Tyto fantazie jsou 
nejen společensky rizikové, ale rov
něž prohlubují narcistickou frustraci, 
agresivitu, nízkou sebeúctu a s ní 
spojenou depresi.

Ne všechny děti sa narcistickým zra
něním brání útokem, čili agresivitou. 
Každé z nich však zažívá psychický 
stres, který může dlouhodobě vézt 
k regresi na pre oidipskou úroveň, 
zejména když má na regresi a větší 
závislosti dítěte nevědomý zájem 
jeho matka. Falešně harmonická 
a bezkonfliktní symbióza umožňuje, 
aby se závislý rodič vyhnul kon
frontaci s omezujícím a ohrožujícím 
vnějším světem. Regresivní symbi
óza matky a dítěte vylučuje nejen 
otce, ale i další vztahové objekty při
cházející z vnějšího světa. Agrese 
či hněv dítěte bývá v těchto přípa
dech popírána nebo projikována do 
těchto vnějších objektů, například 
do spolužáků nebo vyloučeného 
otce. Indikací k návštěvě terapeuta 
v těchto případech nejsou přirozené 
a žádoucí „záchvaty“ vzteku, ale 
emoční a sociální nezralost, soma
tizace a další projevy úzkosti a slabé 
psychické odolnosti dítěte. Podobný 
vývoj ukazuje následující příklad.
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Ilustrace terapeutické práce: 
„Alžbětka“

Rodiče osmileté Alžbětky se na terape-
uta obrátili z důvodu „záchvatů zuři-
vosti“, které se u  děvčátka měli v  po-
sledních dvou měsících objevovat dva 
až třikrát týdně. Během „záchvatů“ 
se Alžbětka bouchala pěstmi do hlavy, 
škrábala na rukách do krve, volala, že 
je špatná a někdy i vyhrožovala, že vy-
skočí z okna. Rodiče její chování nechá-
pali a pořád se jí proto ptali, co se jí stalo 
a proč tak „vyvádí“. Po marných poku-
sech o uklidnění jí obvykle posílali do 
pokojíku, aby se tam „vyřvala“ a vrátila 

„až bude normální“. Podobné stavy měla 
holčička zažívat už asi před „třemi lety“. 
Její „záchvaty“ však byly tehdy směřo-
vané nikoli proti sobě, ale proti sestře. Ta 
byla o tři roky mladší než ona a rodiči 
jí popisovali jako „bezproblémovou“. Na 
rozdíl od Alžbětky byla sestřička velmi 
oblíbená nejen v  širší rodině, ale i  ve 
školce, kde zpívala a tančila na besíd-
kách. Pokroky dělala i  jako „předško-
lačka“, naučila se brzo psát a částečně 
i číst. Alžbětka nastoupila do školy s roč-
ním odkladem „pro nezralost“ a v první 
třídě se „trochu trápila“ jak s učením tak 
s kamarádkami, kterých moc v životě 
neměla. K oblíbenosti ve třídě jí „nepře-
padávaly“ ani „hysteráky“, kdy se neče-
kaně rozplakala anebo utekla ze třídy. 
Rodiče se jí snažili vysvětlit, že nevadí, 
že nosí domů dvojky, a že je stejně dobrá 
jako sestra. Navzdory jejich ujišťování 
se děvčátko zdálo být čím dál více ne-
spokojené a nešťastné. Rodiče s ní často 
pociťovali vztek i bezmoc. Zdála se jim 
tvrdohlavá a vzdorovitá. Měli dokonce 

pocit, že si problémy dělá sama, aby 
na sebe upozorňovala a citově je vydí-
rala. Po prvních samostatných rozho-
vorech s nimi a s holčičkou byla indiko-
vaná psychoanalytická terapie holčičky 
a pravidelné konzultace s rodiči.

Během terapie se potvrdila pracovní 
hypotéza terapeuta o chronickém nar-
cistickém zraňování a deficitu dívky, 
které v ní vyvolávaly pocity ponížení, 
studu, závisti a úzkosti ze ztráty milo-
vaného objektu. Objektem, do kterého 
zpočátku své ponížení projikovala byla 
mladší sestra, na kterou nejen žárlila 
ve vztahu k oběma rodičům, ale které 
i  destruktivně a  později sebedestruk-
tivně záviděla. Pocity viny za nenávist 
a destruktivní fantazie pravděpodobně 
vedly k pocitům viny s následnou ztrá-
tou radosti ze života a motivace růst 
nebo dokonce žít.

Agrese dítěte v  terapeutickém 
vztahu

Paradoxem psychoterapie dětí s ne
ovladatelným jednáním je fakt, že 
k podobnému jednání dochází bě
hem terapeutických sezení spíše vý
jimečně. Může za to zřejmě fakt, že 
terapeut je s dítětem v kontaktu ome
zenou dobu a poměrně málo často. 
Dalším, možná pádnějším důvodem 
resistence dítěte k projevům a někdy 
i k prožívání hněvu nebo nenávisti 
vůči terapeutovi, bývá chybná tera
peutická praxe. V tomto případě se 
terapeut anebo terapeutka identifi
kuje s idealizující projekcí dítěte, jeho 
rodičů nebo s vlastní narcistickou 
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projekcí a stane se bezkonflikním či 
harmonickým objektem. Případná 
nenávist či nesoulad se tak nevě
domě popírá, štěpí a projikuje kamsi 
mimo terapeutický prostor (napří
klad do učitele, rozvedeného rodiče, 
do „systému“). Projevy nenávisti, ve 
formě řevu, vulgárního urážení, vy
hrožování, či fyzických útoků na 
osobu terapeuta nebo technické vy
bavení místnosti jsou objektivně ne
příjemné a stresující nejen pro dítě, 
ale i pro terapeuta. I z těchto důvodů 
by si měl terapeut být co nejvíce vě
dom svého protipřenosu, který mu 
brání, aby s klientem šel do konfron
tace, nebo konfrontaci naopak vy
volá ze svých osobních důvodů, ni
koli podle potřeb dítěte.

Příležitostí k zažívání vzájemného 
hněvu je při tom v rámci autentic
kého, nikoli falešného, terapeutic
kého vztahu celkem dostatek. Týkají 
se jednak dodržování, respektive po
rušování jasně určených časových, 
prostorových nebo bezpečnostních 
hranic, jednak autentického proží
vání, osobních a osobnostních limitů 
na straně terapeuta. K zažití „afek
tivního záchvatu“ během sezení ně
kdy opravdu stačí, aby byl terapeut 
či terapeutka důsledný při dodržo
vání domluvených hranic a pravidel. 
Prakticky to například znamená, že 
sezení začne a skončí v určeném 
čase a místě. Jakákoliv odchylka 
na přání dítěte, například prodlou
žení hodiny, změna místnosti či 
technických pravidel terapie může 
být výsledkem odporu terapeuta 

ke konfliktu ze strachu například 
z ukončení terapie nebo v  zájmu 
posilování narcistické iluze o vlastní 
všemocnosti.

Příkladem možného ovlivňování 
agrese a agresivního chování přímo 
v  sezení může sloužit následující 
příklad:

Terapeutická ilustrace, Adam

Sedmiletý Adam je v individuální psy-
choterapii kvůli impulzivnímu chování, 
sociální izolaci poruchám soustředění 
a emočního prožívání. V anamnéze na-
jdeme těžký průběh porodu, narození 
bez známek života, rychlou resuscitaci, 
nejistou prognozu, intezivní rehabili-
taci Vojtovou metodou, částečné posti-
žení CNS v motorice a svalovém napětí, 
s diagnozou „Dětská mozková obrna“. 
V prvních měsících terapie, která pro-
bíhá jednou týdně po dvou terapeutic-
kých hodinách, chlapec často kreslil 
fantazijní postavy obdařené „super-
schopnostmi“ po vzoru pokémonů a fi-
gurek minecraftu. Jedna z nich se mi 
zdála být zvlášť symptomatická z per-
spektivy jeho vnitřní reality. Hranatá 
postavička měla dvě „supervlastnosti“: 
diamantový štít, kterým nic neproniklo 
a oči, které mohou nevidět, i když byli 
otevřené. Tyto atributy jsem interpre-
toval z pohledu potřeb chlapce ubránit 
se útokům, které probíhaly jednak ve 
vnější realitě v podobě výsměchu dětí 
ve škole, ale i zevnitř kvůli jeho objek-
tivně omezeným tělesným a sociálních 
dovednostem. Oči, které nemusí vidět, 
když nechtějí, bylo možné považovat za 
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symbolické vyjádření „superschopnosti“ 
chlapce odpojit se od vnější reality for-
mou disociace. Ta se zdála být jeho do-
minujícím regulačním mechanismem. 
Další obranu, kterou zpočátku popiso-
vali rodiče, a s kterou jsem se terapeut 
přímo konfrontoval až později, byla to 
chlapečkovo agresivní chování. To se 
například projevovalo v jeho ničivém, 
nesnesitelném ječení v situacích, kdy 
jsem odmítl ustoupit z  domluvených 
pravidel sezení nebo chlapci nesplnil 
přání, což bylo nejčastěji sledování ga-
ming videí o minecraftu. Nepříčetný řev, 
zatínání pěstí a dupání trvaly i deset 
minut, než se postupně změnily v zou-
falý pláč, který už netrhal uši, ale srdce. 
Během těchto stresových stavů jsem 
vnímal i  interpretoval chlapcovu ne-
návist, hněv, bezmoc i zoufalství z toho, 
jak je v realitě oproti své fantazii ne-
schopný a závislý. Navzdory tomu, že 
jsem neustoupil, snažil jsem se jednat 
empaticky a komentovat jeho možné 
pocity a  fantazie. K  jeho konečnému 
zklidnění nakonec přispělo, že jsem 
jeho řev interpretoval jako jeho „su-
perschopnost“, pomocí které dokáže 
dosáhnout svého cíle navzdory nevůli 
dospělých autorit. Také jsem mu nabídl 
porozumění pro to, že potřebuje řvát, 
aby se cítil mocným, protože o něm ji-
nak rozhodují jiní a často proti jeho vůli. 
V těmto násilným výbuchům docházelo 
v dalších měsících terapie méně často. 
V terapii, i běžném životě, to vypadalo, 
že Adam si dokáže své rozčílení a jeho 
důvody lépe představit a tím i regulo-
vat. Tento pokrok šel paralelně s vyšší 
tolerancí pro pocity závislosti a závisti. 
Bohužel, covidová karanténa a přechod 

na on     ‑line výuku přivedly chlapce do 
nové, snad přechodné regrese.

Závěr

Agresivní projevy v chování dítěte 
patří k častým důvodem návštěvy 
odborníka. Bohužel rodiče a někdy 
i odborní pracovníci, je považují za 
primárně nežádoucí, nebezpečné 
až patologické. Uvedené příklady 
ukazují, že agresivní emoce a cho
vání jsou důsledkem frustrova
ných vývojových a vztahových po
třeb dítěte. Cílem psychoanalyticky, 
psychodynamicky a vývojově ori
entované psychoterapie je získání 
vhledu do příčin a vnějších projevů 
emoční zkušenosti, která z různých 
důvodů nemůže být dostatečně re
gulovaná ze strany dítěte ani jeho 
nejbližšího prostředí. K funkční re
gulaci neúnosných emocí a ohrožu
jících emocí a nevědomých fantazií 
přirozeně dochází v  rámci kontej
nujícího vztahu, který se zakládá 
za optimálních vnějších a vnitřních 
podmínek již od momentu narození. 
Tuto funkci může plnit i bezpečný 
terapeutický vztah, v rámci kterého 
jsou ohrožující prožitky a neurohu
morální stresové odpovědi zregulo
vané, integrované a internalizované 
dítětem ve formě dobrého vnitřního 
objektu. Ty pak nemusí být projiko
vané a rizikově odehrané ve vztahu 
s nejbližšími vztahovými osobami 
a dospělými autoritami. Tento pro
ces je podporován paralelními te
rapeutickými konzultacemi s rodiči 

„agresivního“ dítěte.
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Glosář

Termín post ‑kleiniánského psychoanalytika Wilfreda Biona (1897–1979), který 
propracoval termín projektivní identifikace Melanie Kleinové. Kontejnování je 
způsob emoční regulace negativních emocí a fantazií dítěte matkou, která je ro-
zezná, přijme a transformuje a vrací dítěti ve formě bezpečných emocí a představ.

Termín Melanie Kleinové, která Freudův koncept projekce rozvinula v rámci vztahu 
dvou osob (objektů) a chápala jej jako nástroj psychické obrany (regulace) nesnesi-
telných a ohrožujících emocí a představ, které dítě pošle a umísťuje do matky, která 
se pak pro něj stává nositelem jeho nebezpečných mentálních obsahů. Projektivní 
identifikace může být i formou nevědomé komunikace mezi matkou a dítětem.

Jedná se o psychickou obranu předcházející projektivní identifikace, dle Melanie 
Klein dítě neustále štěpí svojí dobrou a špatnou zkušenost a drží je od sebe v bez-
pečné vzdálenosti. Může štěpit i svoje self, na dobré a špatné, které pak projikuje 
a umísťuje do jiných lidí, kde je identifikuje a bojuje s nimi. Štěpení charakterizuje 
tzv. Paranoidně ‑schizoidní pozici duševního fungování.

je model myšlení a prožívání, kdy jsou jsou dobré a špatné zkušenosti, kterým se 
v psychoanalýze říká „vnitřní objekty“, neustále rozštěpeny tak, že na jedné straně 
jsou idealizované a čistě dobré, na druhé straně jsou zlé a nebezpečné, obat tyto ob-
jekty jsou tedy „částečné“, protože obsahují jenom část zkušenosti jedince. Jedinec 
fungující v PS pozici se cítí nevědomě nebo vědomě pronásledován a ohrožován zlými 
částečnými objekty, které mají původ ve špatných zkušenostech a jsou umísťované 
(projikované) do jiných osob nebo neživých předmětů. Myšlení a vztahy jsou v tomto 
případě podřízené třídění vnějších objektů na ideálních a idealizované a zlé a ohro-
žující, čili na zlo a dobro nebo křivdu a vinu. Vedle štěpení se uplatňuje projekce.

odpovídá vztahům mezi celými (whole) objekty, které jsou současně zlé i dobré. 
Namísto jasného postoje a černo ‑bílého vidění se uplatňuje ambivalence. Objekt 
(matka) není úplně špatná (frustrující) ale ani úplně dobrá (uspokojující). K tomu, 
aby se rozštěpený objekt matky spojil v jeden celý objekt, však musí převládat dobrá 
zkušenost nad frustrující zkušeností. Namísto štěpení a projekce se uplatňuje int-
rojekce, internalizace a identifikace. Namísto desitegraci převládá integrace.

je v psychoanalýze chápána jako vztah mezi matkou a dítětem v raném věku.

je vztah mezi třemi osobami, nejčastěji matkou, dítětem a otcem nebo sourozencem. 
Podle psychoanalýzy je úspěšné zvládnutí přechodu z dyády do triády podmínkou 
zdravého psycho ‑sexuálního vývoje.

Kontejnování 
(containment)

Projektivní 
identifikace

Splitting (štěpení)

Paranoidně
schizoidní 

pozice

Depresivní pozice

Dyáda

Triáda
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je podle Melanie Kleinové subjektivně nepříjemná a potencionálně destruktivní 
emoce a nevědomá fantazie (phantasy). Vztahuje se na vztah dvou lidí, z nichž je-
den vlastní něco, co druhý postrádá. Obranou proti závisti je zničení objektu zá-
vosti nebo jeho ceněné vlastnosti anebo naopak devalvace sama sebe, idealizace dru-
hého a identifikace s ním. Vyřešením závisti je uznání sé hodnoty a pocit vděčnosti.

je emoce, která se často plete se závistí. Na rozdíl od ní se však týká více než dvou osob, 
například mezi matkou, otcem a dítětem, nebo matkou, dítětem a jeho sourozenci.

Závist

Žárlivost
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Úvod

Cílem tohoto článku je ukázat mož
nosti účinného terapeutického pů
sobení v rámci online prostoru, který 
se za určitých objektivních pod
mínek (pandemie Covid19) může 
stát dokonce jediným prostorem 
(kromě klasického telefonu), kde 
klient může svého terapeuta za
stihnout. Když Bolognini (2020, in 
Monzo & Micotti, 2020) přirovnává 
online terapii v pandemii k „nucené 
evakuaci do provizorního tábora na 
dobu neurčitou během zemětře
sení“, otevírá nám perspektivu te
rapeutické práce takříkajíc v epicen
tru traumatu, kdy vnější nebezpečí 
doléhá stejnou měrou jak na klienta, 
tak na jeho terapeuta. V takové situ
aci je naprosto zásadní způsob, ja
kým se terapeut stará sám o sebe, 
svou vlastní rovnováhu a své úzkosti. 
Shulman (2020) ve svém článku 
vzpomíná koncepty „živé společ
nosti“ Alvarezové (1992, ibid), „po
zorujícího stavu mysli“ Reida (1999, 

ibid) nebo „živého, zdravého a bdě
lého analytika“ D. Winnicotta (1962), 
jakožto vzory ideálních mentálních 
stavů analytika, které bychom se 
měli snažit za každou cenu udr
žet, což je v  tak extrémní situaci 
pandemie Covid19 velkou výzvou. 
Společným globálním jmenovatelem 
této bezprecedentní situace je totiž 
Velká Ztráta, které se lidstvo snaží 
bránit vzýváním ochraňující Velké 
Matky, která se čím dál více, tváří 
v tvář dalším a dalším seismickým 
vlnám, ukazuje jako nevyhnutelně 
hyperprotektivní a v této hyperpro
tektivitě nutně nedostačivá. V pře
živších a přežívajících dříve či poz
ději vyhřeznou, pokud ne existenční 
úzkosti, tak úzkosti z nežití… V lep
ším případě přispějí k tvůrčí obnově 
světa, v horším k nárůstu našich kli
entů. Podobně jako já na téma nahlíží 
skrz optiku ztráty Catherine Webster 
(2020), když srovnává vlastní pande
mickou zkušenost s koncepty me
lancholie (Freud, 1917, ibid) nebo 
syndromu vyhoření (Freudenberger, 

Článek Karel Flaška

PŘÍKLAD ÚČINNÉHO KONTEJNOVÁNÍ 
ÚZKOSTI V ONLINE TERAPII ADOLESCENTA
Význam interpretace snů během pandemie Covid‑19
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1974, ibid), které v jádru spojuje dy
namika truchlení, ovšem truchlení 
jehož objekt zůstává nevědomý, ne
pojmenovatelný – nelze ho ani opla
kat, ani oživit a člověk se bez něj cítí 
osaměle a nehodnotně. Jako účin
nou prevenci před zapouzdřením ta
kových stavů vidí nejen výcvikem 
nabytou zručnost sebeanalýzy, ale 
nadto ještě uvědomění si vzájemné 
závislosti a možnosti sdílet zranitel
nost i nejistotu. Zdá se mi pak, že 
online rámec nuceného terapeutic
kého exilu, jakoby v sobě symbo
licky spojoval jak ono přiznání závis
losti (zdroj, díky kterému udržujeme 
most), tak i křehkost a zranitelnost 
(nestabilitu tohoto přemostění – hro
zící výpadky online jakoby odrážely 
hrozící aktualizace restrikcí dopada
jící na naše osobní i pracovní kon
takty a  projekty, včetně terapie), 
a konečně připomínku reálné výbu
šnosti blízkosti (realita koronaviru). 
S tím se nutně pojí potenciál pro 
rozvinutí pozitivního i negativního 
přenosu vůči němu. Proto je důležité 
přemýšlet o tom, jaký online setting 
je, abychom mohli tyto přenosy v te
rapii úspěšně sledovat a využít je ve 
prospěch daného klienta.

Specifika online terapie

Někteří autoři (např. Dettbarn, 2013) 
o online prostoru jako účinném ná
stroji psychoanalytické terapie po
chybují. Monzo a  Micotti (2020) 
shrnují nejdůležitější příspěvky k on
line terapii 21. století, které pojed
návají (mimo jiné) o následujících 

nedostatcích online settingu: a) 
asynchronní komunikace; b) ne
možnost přímého očního kontaktu; 
c) nedostatečná aktivace zrcadlo
vých neuronů; d) redukovaný po
čet smyslových kanálů; e) málo 
prostoru pro zachycení nonverbální 
komunikace kontaktu; f) rozložení 
kontroly a dominance ve prospěch 
klienta. Naopak Scharff (2013) při
náší důkazy o  tom, že změna ob
vyklého settingu může přinést nový 
materiál, který samotný proces pro
hloubí, nebo přinejmenším odhalí 
nové horizonty. Ve svých dřívěj
ších pracích (Scharf, 2012 a 2010, 
in Monzo a Micotti, 2020) uvádí, že 
vyladění pouze přes hlas umožňuje 
živější protipřenosovou zkušenost, 
a tudíž snazší dostupnost a výbav
nost odštěpených obsahů mysli. 
Podle Caparrotty (2013, ibid) může 
být online profitní tam, kde jde buď 
o zachování kontinuity již probíha
jící terapie nebo kde má klient pro
blém s fyzickou blízkostí terapeuta. 
Připouští však, že lze online setting 
perverzním nebo obsesivním obran
ným způsobem zneužít. S Donaldem 
Kalschedem (2011) bychom mohli 
říct, že jej pacient může zakom
ponovat do služeb „protektivně
perzekuujícího“ obranného sys
tému. Konečně určité východisko 
z  psychoanalyzování samotného 
online rámce nabízí Scharff (2013), 
když zdůrazňuje, že podstatný je sa
motný proces psychoanalýzy, niko
liv jeho médium. S tímto názorem 
se plně ztotožňuji a  svou vlastní 
kazuistickou vinětou bych rád ho 
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rád podpořil a navázal tak na au
tory jako je např. Sehon (2015, in 
Monzo a Micotti, 2020), který refe
roval o adolescentovi, kterému tele
terapie umožnila začít přinášet sny, 
volně asociovat a prohloubit jeho 
zájem o terapeutickou práci, a v je
hož teleterapii bylo možné sledovat 
přenos protipřenosovou dynamiku 
srovnatelnou s osobními sessemi. 
Pojďme se tedy společně podívat 
na jeden příběh, který ukazuje, jak 
nečekaně může z pomyslného nou
zového stanoviště vybudovaného na 
skromných základech „lépe něco 
než nic“ povstat poměrně pevné 

„něco více než jenom něco“, čímž 
myslím plnohodnotnou proměňu
jící vztahovou zkušenost, která do
sud přetrvává.

Kazuistická viněta

Fragment z  dlouhodobé terapeu
tické práce, který zde uvádím, se 
odehrál v  rámci jednoho z  něko
lika online sezení v čase pandemie 
Covid19, kdy nebylo možné po ně
kolik měsíců realizovat sesse face
to face. Jedná se o klienta ve fázi 
rané adolescence s  mírnější po
ruchou autistického spektra, kte
rého ke mně přivedli jeho rodiče 
pro silné obavy z propuknutí světo
vého válečného konfliktu, obtíže ve 
vrstevnických vztazích provázené 
izolovanějším životním stylem a cel
kově křehčí osobnostní konstituci. 
Z  pohledu terapeutické diagnos
tiky se jednalo o problém uvíznutí 
v symbiotickém vztahu s matkou 

a nezdařenou separaci zatíženou 
převážně anihilačními úzkostmi (úz
kosti ze zničení – pozn. autora).

Během první fáze terapie, která tr
vala zhruba jeden a  půl roku při 
nižší frekvenci sessí (každé dva 
týdny) jsem byl vystaven poměrně 
excesivnímu, téměř nepřetržitému 
mluvení a  hraní, které jsem přijí
mal bez interpretování, jako volnou 
asociaci samu (tzv. „language ac
tion“, viz Bush, 2014), jinými slovy 
jako chování, které má za úkol zin
scenovat určité drama mezi námi. 
Současně jsem se snažil toto drama 
neodehrávat1, což se mi dařilo díky 
pečlivé analýze poměrně nepříjem
ných protipřenosových emočních 
stavů (např. zejména pocitů bezmoci, 
bezcennosti, ale i smutku a osamě
losti). Snažit se zoufale a excesivně 
zavděčit, penetrovat obranný způ
sob komunikace klienta by zname
nalo odehrávat. Ze strany klienta 
by to mohlo být vnímáno jako útok 
na jeho křehkou nezávislost, kterou 
potřeboval vůči mně tolik udržovat, 
aby se cítil v bezpečí. Postupně mi 
bylo čím dál zřejmější, jak je původní 
strach klienta z propuknutí kolektivní 
destruktivity (tehdy obrážel reálné 
celospolečenské napětí), nesený 
jungiánsky řečeno tzv. negativním 
mateřským komplexem2, za kterým 
ještě hlouběji můžeme najít působící 
archetypový obraz všemocné Velké 
Matky (blíže viz Neumann, 1991) 
ve své negativní formě, tzn. v dů
sledku hrozící destrukce produku
jící anihilační úzkosti. V  klasické 

1 odehrávání
glosář str. 30

2 negativní mateřský 
komplex

glosář str. 30
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terminologii bychom mohli mluvit 
o problému archaického superega, 
které je extrémně polarizované a po
strádá laskavější obrysy svého poz
dějšího vývojového stupně. Mimo 
vší pochybnost klient na své cestě 
za separací od matky uvíznul kvůli 
hluboce nevědomému prožitku 
tzv. primární viny3 (viz Neumann, 
2002), která doprovází vydělení se 
ze symbiotické jednoty s matkou, 
resp. její reprezentací.

Pomyslná „dálnice“ od symptomů 
k jádru věci byla sice zřejmá, avšak 
bylo potřeba také nějakou dobu če
kat, než bylo možné se na ni spo
lečně s klientem vypravit. Trvalo 
poměrně dlouho, než jsem mohl 
opustit postoj bezpodmínečně při
jímajícího neintruzivního, výlučně 
kontejnujícího, neinterpretujícího te
rapeuta, zatímco si klient na písko
višti postupně odehrával potřebné 
kompenzační obrazy narození bož
ského dítěte a přemýšlel o vztahu 
Krista a Boha, který byl pro něj, op
tikou jeho raných vztahových kon
fliktu velmi problematický („Proč ho 
poslali na svět, když ho pak zabili?! 
A proč si ho věší na zeď, když je to 
vlastně strašně smutný?!“). V této 
fázi terapie byl sám pro sebe a přede 
mnou veliký, výjimečný a  vše
mocný ve své identifikaci s Bohem 
a Kristem, ale také nezávislý a obdi
vuhodný ve své nápaditosti, kterou 
přede mnou exhiboval, a kterou se 
mohl směle měřit s brilantními ese
jistickými pasážemi románu „Noční 
vlak do Lisabonu“ (Mercier, 2011), 

který jsem zrovna tehdy shodou 
okolností četl. Všechny tyto udá
losti se musely mezi námi odehrát, 
aby se ustanovil pocit dosti dobrého 
Self, které mohlo začít vstupovat ne
ohrožujícím způsobem do závislé 
a potřebné pozice vůči terapeutovi, 
ale také dalším lidem ve svém životě, 
zejména mimo kruh rodiny.

V době nejsilnějších pandemických 
restrikcí a současně nejhorší pande
mické situace (neustálý růst počtu 
nakažených a zemřelých s Covid19), 
kdy jsme byli nuceni setkávat se 
pouze v online prostoru, přinesl kli
ent následující sen, po jehož opti
mální interpretaci se výše popsaná 
atmosféra našich sessí výrazně 
změnila a terapie tak mohla postou
pit do další fáze:

K†: „Jdeme po ulici ,  já a  máma . 
Najednou před námi obrovitánské stra-
šidlo – utíká přímo k nám. Utíkáme se 
schovat do domu a doufáme, že si nás 
to strašidlo nevšimlo. Ale ono se zmen-
šilo tak, že mohlo projít dveřma. Utíkali 
jsme po schodišti nahoru, ale utíkalo za 
náma. Schovali jsme se rychle do ně-
jakého bytu a zamkli dveře. Ve zdi po-
koje jsme našli nějaký otvor, tak jsme 
se schovali tam, ale to strašidlo se asi 
zase zmenšilo a prošlo klíčovou dírkou. 
Strašně jsem se vyděsil, protože už jsme 
neměli kam utéct. Když to začalo vy-
padat, že pronikne i do toho otvoru ve 
zdi, ječeli jsme a já se hrůzou probudil.“

T: „Teda, to ses musel opravdu hodně 
bát.“… „Co Tě k  tomu snu napadá?“ 

† Změny času jsou auten-
tickou nezměněnou sou-

částí klientova vyprávění.

3 primární vina
glosář str. 30
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(podněcují nejprve k volným asociacím 
samotného klienta)

K: „Nevím…“ (delší mlčení) „Hrozně 
jsem se bál.“ … „ Ale vůbec nic mě 
k tomu nenapadá… Nevím, o čem by 
to mohlo být…”

T: (Po chvíli mlčení jsem mu nabídnul 
vlastní nápad) „Myslím, že to je o ko-
ronaviru – velkém strašáku, kterého 
se moc bojíme a snažíme se před ním 
schovat. Utíkáme před ním a stavíme 
mu do cesty nejrůznější překážky  – 
roušky, respirátory, udržujeme odstup, 
nevycházíme z domu, nestýkáme se už 
ani s nejbližšími… Ale situace je horší 
a horší, protože on si najde cestu i tou 
nejmenší škvírou, v  samotných buň-
kách našeho těla… což znamená, že 
jsme vůči němu taky dost bezmocní.“

K: (Těká očima ze strany na stranu, 
pak otáčí přerušovaně celou hlavou 
doprava a  doleva… až nakonec po 
chvíli napětí vykřikne): „Koronavirus!“ 
(zhluboka, silně a pravidelně dýchá a na 
tváři i v očích je patrná radost z dosa-
ženého propojení) „Tyjo! Koronavirus! 
No vážně!“ (usmívá se s  jasným záři-
vým pohledem).

T: (Mlčím a  nechávám znít novou 
zkušenost. zpracovávám vlastní do-
jetí z  toho, že interpretace „zapadla“ 
a prožitek určitého mysteria).

Stojí za to se zamyslet nad tím, a) 
proč jsem interpretoval právě tímto 
způsobem; b) s čím mohla má in
terpretace rezonovat v mysli klienta, 

až do podoby takto silné psychoso
matické odezvy. Za celou dobu pan
demie a souvisejících restrikcí jsem 
interpretoval koronavirus ve snech 
pouze jednou, a to právě v tomto 
případě. Pravděpodobně k tomu do
šlo v důsledku mého vyladění na 
archetypální (kolektivní) vrstvu psy
chiky, se kterou jsou psychoticky 
strukturovaní lidé v  silném kon
taktu – umísťují do ní své projekce, 
které ovšem pro jejich sílu nemo
hou stáhnout, stejně jako ji od ur
čitého momentu nemohou vydržet. 
Selhání projektivně introjektivních 
mechanismů vede nakonec ke ště
pení. Z projekce výlučně osobního 
charakteru se tak doslova stává 
strašidlo (duch), resp. později ar
chetypový „strašák koronavirus“, 
který se dobře hodí pro symboli
zaci klientovy emoční zkušenosti. 
Jednoduše řečeno mluvíme o tom, 
že mohlo dojít k  odštěpení „drs
ného prožitku“ od jeho vazby na 

„drsnou realitu“. Je totiž snesitel
nější se děsit snu/noční můry, než 
se děsit reality, do které se probou
zím a ve které žiji * nabízím tedy pa
radoxní úvahu o stabilizační funkci 
nočních můr (podobně uvažoval již 
Ogden, 2005). Můžeme v tomto du
chu dále uvažovat, že se klient dě
sil mě a mých slov stejně, jako se 
děsil nyní koronaviru a dříve války 
a jako se velmi pravděpodobně děsí 
své vlastní skutečné matky. Optikou 
jeho snového obrazu výstižně uka
zuje, jak i v našich sessích utěsňo
val všechny škvíry, abych se k němu 
nemohl nijak dostat. Ze strachu 
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z mé omnipotence a své bezmoci 
aktivoval vlastní omnipotenci a mě 
nutil prožívat jeho bezmoc. Má in
terpretace pravděpodobně oslovila 
odštěpené prožitky bezmoci, která 
se díky mé interpretaci využívající 
plurálu „my“ a pohybující se na de
skriptivní úrovni komunikace („Jaké 
to je?“; viz Alvarez, 2012) mohla stát 
snesitelnější. Těkání očima i  hla
vou můžeme chápat jako transfor
mativní psychosomatickou reakci, 
kdy se původní odštěpený proži
tek bezmoci postupně znovu inte
groval (o procesu deintegrace a re
integrace více viz např. Fordham, 
1994, nebo Sidoli, 2000) až na nej
hlubších úrovních samotného těla.

K: „Tyjo, mně se teď zdály ještě asi 
další čtyři sny…“ (Klient pokračuje 
v rámci téže online sesse. Dále uvádím 
přepis pouze jednoho z nich, a to právě 
toho, který se významně kryl s událostí, 
která se mezi námi na vztahové rovině 
právě odehrála.)

K: „V tom jednom snu jsem dostal dá-
rek, byla to krabice s hračkama, přesně 
s  těma, které jsem si přál a  které mi 
chyběly. Měl jsem obrovskou radost, 
ale viděl jsem, že na krabici bylo cizí 
jméno, nebylo moje. Řekl jsem to tá-
tovi a ten řekl, že to je pro mě, že si to 
můžu nechat, ale já jsem trval na tom, 
že to musíme vrátit, že to tomu člověku 
bude chybět. Hledali jsme ho a zjistili 
jsme, že ten člověk žil s mojí babičkou, 
ale byl mladší, nějaký pán, nevím, jak 
vypadal, to už jsem zapomněl.“ (vedle 
dalšího bychom si měli všimnout, že 

v  nevědomí klienta se posiluje vztah 
k  mužským/figurám, které se ke kli-
entovi vztahují pozitivně, avšak on sám 
je aktivně odmítá; nemůže od nich nic 
přijmout; sen zobrazuje problémy kli-
enta s pronikavou jasností; já však tr-
pělivě pokračuji v exploraci a vyhýbám 
se konfrontačnímu stylu v duchu „oni 
Ti to dávají a Ty to odmítáš“, který by 
byl sice pravdivý, ale neměl by žádný 
pozitivní efekt, nanejvýš uznání toho, 
že to je fakt…)

T: „Co Tě napadá k  tomu pánovi 
a k babičce?“

K: „Pán mohl být asi tak starý jako vy…
Na to místo a na babičku mám jenom 
samý dobrý vzpomínky, nic špatnýho 
se mi tam nestalo.“

T: Podle asociací klienta jsem vyhod-
notil, že by se mohlo jednat o přeno-
sový sen, který se také významně kryl 
s tím, co se odehrálo tady a teď mezi 
námi. Dovolil jsem si tedy následu-
jící interpretaci: „Myslím, že podobně 
jako v tom snu můžeš cítit tady a teď 
se mnou – dostal jsi něco nepochybně 
dobrého, o  čem jsi mohl přemýšlet, 
s  čím sis mohl hrát a  co Ti nakonec 
přineslo radost a  uvolnění. Je tu ale 
problém, protože se bojíš si to s sebou 
vzít a hrát si s  tím dál i po skončení 
našeho sezení. Přál by sis, abys mě 
k tomu nepotřeboval, aby sis to mohl 
vyrobit sám. Možná se budeš cítit 
jako zloděj, jakobys mi dneska něco 
dobrého ukradl. Asi jako horký koláč 
z mámina plechu, který Ti ještě nedo-
volila si vzít. Možná se budeš bát, že 
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se na Tebe budu zlobit, jako si předsta-
vuješ že by se zlobila máma.“

K: (pozorně naslouchá a  konečně 
říká:) „Jo, to docela sedí… S tím kolá-
čem to je dobrý!“

Po mé poslední interpretaci, kterou 
jsem se snažil oslovit ústřední téma 
závislosti a  závisti doslova upro
střed našeho vztahu a pravděpo
dobně i v prostředku dalších vztahů 
v reálném životě, se klient rozpoví
dal sám o tom, že zná někoho dal
šího, kdo také chodí na terapii a kdo 
chodí častěji než on a že by i on 
sám také chtěl chodit častěji. Zde 
můžeme vidět, jak se klient na zá
kladě silné pozitivní zkušenosti od
važuje mluvit o své závisti a více se 
přimyká k terapeutovi, resp. jak vzo
rec jisté vztahové vazby postupně 
nahrazuje původní problematickou 
nejistou vazbu. Klient se v následu
jící fázi terapie doslova „přisává“ ne
jen k pomyslnému terapeutickému 
prsu, ale také ke svým vrstevníkům 
a světu vůbec. Odvažuje se přiná
šet své stinné stránky (závist, ne
návist, lačnost,  aj.), svou vlastní 
touhu, svůj drive. Míra hostilních 
afektů se začíná stávat únosnější 
a začínáme o nich přemýšlet bez 
obav z toho, že by ho mohl rozbít 
matčin hněv, resp. jeho představa. 
Taktéž bylo možné postupně reparo
vat pokřivené reprezentace druhých 
jakožto potřebných a záviděníhod
ných a učinit prožitek závislosti, bez
moci, ale i touhy vůbec snesitelnější. 
Taktéž bylo možné se začít dotýkat 

obranné tendence ke znehodnoco
vání těch, kteří postrádaný „dobrý 
prs“ vlastní. Hodiny následující po 
výše uvedené sessi nebyly „šťast
nější“, spíše plačtivější a bolavější 
než dříve, ale zato umožňovaly dát 
bolesti odplout. Ke zklamání očeká
vání a nadějí docházelo nejen mezi 
vrstevníky, ale i mezi námi. S tím, jak 
se klient odvážil začít naplno použí
vat pomyslný terapeutický prs, resp. 
úměrně jeho naakumulované lač
nosti ho začal někdy dokonce ždí
mat, vyvstávaly také frustrující mo
menty, kdy pomyslné terapeutické 
mléko neteklo dle omnipotentních 
přání a fantazií klienta. Považoval 
jsem za významný posun, že se kli
ent odvážil nejen naslouchat mým 
interpretacím, ale také začal ote
vřeně hovořit o tom, že jim někdy 
nerozumí, nebo že jsou moc dlouhé, 
ale také že se bojí, že si nezapama
tuje všechno, nebo že mě špatně 
pochopí a pak udělá něco špatně, 
nebo se odvážil připustit, že si ně
kdy z hodin nepamatuje vůbec nic. 
Za vůbec nejvýznamnější terapeu
tický posun pak považuji skutečnost, 
že bylo možné začít otevřeně mluvit 
o tom, jak moc se bojí hněvu své 
matky, kdykoliv se od ní separuje 
a nejedná v souladu se zvnitřněným 
obrazem matky, a postupně ukazo
vat, jak moc se to, co prožívá vůči 
své matce aktualizuje i v přenoso
vém vztahu ke mně.

Konečně otázka proč právě online 
setkávání vedlo k  onomu kýže
nému otevření se, přiblížení, zájmu 
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o reálného druhého, jiného, včetně 
vlastních snů? Napadá mě hned 
několik faktorů: a) zintenzivnění 
rodinné dynamiky v důsledku loc
kdownu (nárůst napětí, potřeba sdí
let, ventilovat) b) prožitek absence/
chybění terapeuta, včetně jeho or
dinace může probudit nebo zesílit 
snovou produkci (symbolizace chy
bějícího, svod přenosu do snů); c) 
jak již bylo napsáno v úvodu, pro 
některé klienty je vlastně online se
tkání bezpečnější (větší pocit kon
troly, bezpečný odstup, pocit do
mova – mluvím ze svého, důvěrně 
známého prostředí); d) mohl jsem 
se osvědčit jako „návštěva, která 
se chovala slušně a nezanechala po 
sobě příliš velký nepořádek“ (online 
sesse jsou sice „na dálku“ a „virtu
ální“, ale často klient odhaluje de
taily svého obydlí, pokoje – v jiném 
směru si tedy terapeuta pouští na
opak blíž a způsob, jakým se cítí být 
přijatý i se svým specifickým oby
dlím, je tudíž zásadní – může zvý
šit pocit jistoty a bezpečí ve vztahu 
a zvýšit otevřenost). Reálně vzato je 
však nejpravděpodobnější působení 
prvku odepření/zákazu a deprivace 
(zintenzivňuje přenos), neboť klient 
po skončení lockdownu sám ko
mentoval, že mu osobní setkání při
jdou „lepší“. To mě také vede zpětně 
k dobře známému faktu, že když 
zažíváme jako terapeuti ve vztahu 
s klientem frustraci, neznamená to, 
že si nás nebo terapie samé klient 
neváží nebo že z ní netěží.

Teoretické úvahy o účinné psyc
hoanalytické technice

Viděli jsme, že klient přinesl do tera
pie několik snů, z toho posledně uve
dený jsem si dovolil interpretovat jako 
předobraz toho, co klient se mnou 
mohl nejen prožívat v přítomné si
tuaci, ale také se vůči tomu určitým 
způsobem bránil, nebo bylo pravdě
podobné, že se tak stane. Jedná se 
o situaci, kterou má řada psychoana
lytiků za klíčovou součást účinné 
terapeutické techniky. Už Sigmund 
Freud (1997, str. 309) k problému za
cházení s přenosem poznamenal, že 

„nikdo nemůže být zabit in absentia 
nebo in effigie.“, tzn. v nepřítomnosti 
anebo v zastoupení (pozn. autora). 
Je velký rozdíl, mluvíme   li o psyc
hoanalýze, anebo ji provádíme in 
vivo jako pozorovatelnou přítomnou 
zkušenost, událost mezi dvěma lidmi. 
V praxi to znamená, že se snažíme co 
nejvíce citových hnutí zachytit v pří
tomném okamžiku a interpretovat je 
jako působící také směrem k osobě 
analytika. Máme pak za to, že účin
ným faktorem je zakoušený rozdíl 
mezi (podle pacientovy fantazie/zku
šenosti) očekávanou reakcí analytika 
a tím, jak skutečně reaguje. Strachey 
(1934, in Etchegoyen, 2005, str. 448) 
později tento postup vybrousil takřka 
k dokonalosti, když přesně definoval 

„mutativní interpretaci“4 a stanovil 
pravidla pro její rozlišení od jiných 
druhů interpretace a také rozlišil fáze 
jejího použití.

4 mutativní interpretace
glosář str. 30
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V  pozdější práci „Závist a  vděč
nost“ se k problematice účinné psy
choanalytické techniky vyjadřuje 
také Melanie Klein (2005, str. 265), 
jejíž popis se výborně hodí na dění 
v rámci výše citované online sesse. 
„Naše snahy pomoci pacientovi v in
tegraci jsou přesvědčivé pouze tehdy, 
můžeme   li mu ukázat v přítomném 
i  minulém materiálu, jak a  proč 
stále znovu odštěpuje části svého 
já. Takové důkazy často poskytuje 
sen předcházející sezení a můžeme 
je najít i v celkovém kontextu analy
tické situace… Kumulativní efekt ta
kových interpretací postupně umož
ňuje pacientovi pokročit v dosažení 
integrace a vhledu.“

V  návaznosti na výše popsanou 
tradici, která je mi blízká, sám ně
kdy přirovnávám celou analytickou 
situaci ke snu, který klient potře
buje prosnít (podobně se vyjadřuje 
např. Ogden, 2005), a snažím se 
rozpoznat jeho stopy v asociacích, 
řeči, snech, ale i  tělesných pohy
bech. Pro interpretaci takových ne
vědomých přenosových projevů in 
vivo používám pojem „interpretace 
snu ve snu“, jelikož se tak snažím 
klientovi ukazovat, že sní a jak sní, 
zatímco vedle sebe (snad) společně 
bdíme. Zůstávám tak věrný skuteč
nosti, že psychoanalýza společně 
s koncepcí přenosu vznikla na zá
kladě snahy o pochopení dynamiky 
snů, jakožto královské cesty do ne
vědomí, kde se domníváme, že leží 
podstata obtíží našich klientů.

Závěr

Ukázal jsem, že psychoanalytický 
proces může ve všech podstatných 
rysech a projevech (přenos, inter
pretace snů, kontejnování úzkostí, 
zpřístupnění dřívě netolerovatel
ných emocí aj.) probíhat i skrz on
line medium, které je dodnes, a to 
i navzdory výjimečné situaci, která 
si přímo vynutila jeho extenzivní 
používání, předmětem řady diskuzí 
o tom, zda je vůbec vhodné ho pro 
psychoanalýzu používat, či nikoliv.

Pro mě osobně třeba bylo a je ná
ročnější zvykat si na odhalenou 
tvář nového klienta, který si sundal 
masku, tvář která se tolik vymykala 
mé představivosti založené na po
třebě dotvoření uzavřeného tvaru 
(„gestaltu“). Naproti tomu tvář člo
věka, kterou jsem od počátku měl 
možnost pozorovat celou a která 
na mě od počátku nějakým způ
sobem působila, byla později jiná 
pouze v tom, že překročila prkenný 
práh mé pracovny a byla mi blíže. 
Ukázala se mi s detaily, které pů
vodní dojem příliš nerušily, spíše ho 
doplňovaly.

Rád bych závěrem nabídnul ještě 
kontroverzní zamyšlení nad pod
statou mezilidského online kon
taktu jako takového a  nad tím, 
v čem se vlastně liší od dobře zná
mého tzv.  „osobního“ (např.  „in
person“ angl.; nebo „di persona“ 
ital.), a také nad tím, proč se nám do 
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online prostoru vlastně moc nechce, 
přestože takový transfer může být 
někdy užitečný. Pokusíme   li se totiž 
online setkání odlišit od „osobního 
setkání“ pomocí negace (tzn. na zá
kladě toho, čím není), zjistíme, že 
konotace „osobní“, „lidský“, „in
person“, „di persona“, „face to
face“, event. „emočně živý“ nebo 
„autentický“ mu vlastně odepřít tak 
docela nemůžeme. Ne do té míry, 
v  jaké může být kontakt dvou lidí 
„neosobní“, „nelidský“, „odpojený“, 
„neživý“, „neautentický“ i  mimo 
online prostor. S jistotou však mů
žeme říct, že online setkání je mini
málně „neběžné“, „nezvyklé“ a „jiné 
než“. To znamená, že se vymyká 

zvyklostem, normám, očekáváním, 
čímž přirozeně vzbuzuje archaickou 
úzkost z jinakosti, neznáma, nepřed
vídatelna, ale také otevřena.

Můžeme přemýšlet a obohatit sami 
sebe (nebo sebe navzájem) reflexí 
nad tím, co považujeme za „běž
nou“, resp. „osobní“ formu kon
taktu. Co je na ní vlastně tak uspo
kojivého, co nám přináší? O co se 
nepochybně většina z nás nechce 
nechat připravit a ochudit? Co je to 
nenahraditelné, čeho se odmítáme 
zříci? Zvu Vás tak na osobitou cestu 
do Vašich snů a fantazií o Vašich/na
šich setkáních, do Vašeho/našeho 
nevědomí…
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Glosář

V nejužším pojetí jde o specifický způsob vzpomínání (volného asociování), kterým 
pacient nevědomě inscenuje událost mezi ním a analytikem („tady a teď“), namísto 
aby o ní hovořil jako o vzpomínce („tam a tehdy“). V nejširším pojetí pak jako ode-
hrání můžeme chápat každé chování motivované prožitkem, který není přístupný 
uvědomění a psychickému zpracování. Odehrávat lze určité konkrétní události, ale 
také komplexnější vztahové vzorce.

Tímto pojmem označujeme více či méně vědomou sumu psychických obsahů (vzpo-
mínek, fantazií, myšlenek aj.) shlukujících se kolem společného významového arche-
typového jádra „matka“ nesoucích převážně negativní emoční zabarvení (např. ne-
důvěra, vina, úzkost aj.). Takovéto shluky mají díky svému silnému emočnímu 
náboji schopnost ovlivňovat naše prožívání a chování, kdykoliv se daná situace 
komplexu nějakým způsobem dotýká. V přenosu na terapeuta (bez ohledu na jeho 
pohlaví) se pak negativní mateřský komplex může např. projevovat nedůvěrou 
v sebe nebo terapeuta, pocitů špatnosti, případně pocitů viny v návaznosti na při-
jímání jeho péče.

Tento koncept zavedl jungiánský analytik Erich Neumann, aby ji odlišil od osobní 
viny, která je reakcí na provinění se proti očekáváním rodičů, zákonu apod. Primární 
vina je pocit, který se u dítěte rozvíjí v reakci na nedostatečně dobrou péči v rámci 
primárního mateřského vztahu – namísto aby se zlobilo na „špatnou“ matku, za-
čne samo sebe v jádru považovat za špatné a obviňuje samo sebe. Člověk s tako-
vou rannou konstelací pak může cítit vinu za to, že vůbec je a že je takový jaký je, 
bez ohledu na to, co v životě udělá a nad to – každý krok, kterým by se mohl stát 
o něco více sám sebou, může být doprovázený a komplikovaný znovu zjitřeným 
pocitem primární viny.

je taková interpretace pudových impulzů pacienta, která má ambice produkovat 
strukturální změny v osobnosti pacienta (proto mutativní ve smyslu vedoucí ke 
změně). Analytik při jejím podávání plní roli pomocného (neutrálního) superega, 
které má být zřetelně odlišné od dobrých (podporujících, ujišťujících) i špatných 
(odmítajících, zakazujících) zvnitřněných rodičovských postav. Tím, že analytik 
impuls „tady a teď“ osloví a přijme ho jako namířený směrem k němu, probudí 
v pacientovi původní současně úzkost, která vedla k jeho potlačení/vytěsnění, a také 
původní očekávání ve vztahu k reakcím zvnitřněných druhých. Cílem je nejprve 
vzbudit optimální míru uvědomění impulzu a úzkosti a následně tuto úzkost roz-
pustit skrze vnímání kontrastu mezi očekávanou reakcí analytika a jeho skutečnou 
reakcí jakožto reálné osoby odlišné (neutrální) od původních postav pacientova 
vnitřního dramatu. Tento dvoufázový postup se postupně opakuje až do dosažení 

Acting out 
(odehrávání)

Negativní mateřský 
komplex

Primární vina

Mutativní 
interpretace



31

cíle, jímž je integrace daného impulzu a schopnost volného nakládání s ním. Jako 
taková je mutativní interpretace výlučně přenosová (zaměřuje se pouze na inter-
pretaci přenosu, vztahu v analytické situaci), je okamžitá (oslovuje impulzy „tady 
a teď bezprostředně po vynoření), konkrétní (má vycházet z materiálu pacienta, 
který je jemu samotnému dostupný), odstupňovaná (postupně, strategicky dáv-
kovaná, cyklická).
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JENÍČKOVY VÁNOCE

Kazuistika Markéta Kavale

Oralita a slavení různých svátků, ja
kožto i Vánoc, je zajímavé téma jako 
takové. Přiznám se, že se svých kli
entů před Vánocema ptávám, jak 
prožívají Vánoce či jaké to bylo 
u nich doma o Vánocích, když byli 
malí. Ptám se ale i dětí. Zajímavé 
je, že děti vypráví o všem možném: 
stromeček, Ježíšek, dárky, zlatý pra
sátko… zatímco dospělí velice často 
zmiňují právě, co se u nich doma jí 
či jedlo a jako to bylo krásné nebo, 
co strašného se s tím pojilo. Jakoby 
slavnostní jídlo ve vzpomínkách do
spělých bylo čímsi posvátným, co 
by mělo navodit pocit klidu a po
hody, což se v některých rodinách 
rozhodně nedaří.

Dovolím si Vám představit jednu 
kazuistiku malého skoro pětiletého 
chlapce, který se ke mně dostal za
jímavým způsobem: Kdysi dávno 
jsem učila psychologii v kursu pro 
chůvy a učitelky soukromých školek 
a právě zde se na mě obrátila jedna 
paní učitelka s otázkou, zda             li bych 

nemohla pomoci chlapečkovi, kte
rého má ve třídě. Pamatuji si, že mi 
tehdy řekla: „Jeníček jí pouze rohlíky, 
ale jinak, je úplně k sežrání roztomi
lej. Vede se svýma dvěma kamará
dama úžasný řeči. Tedy on většinou 
mlčí, ale když něco řekne, stojí to za 
to. Jeho tatínek je Francouz, i když 
je to krásný vysoký černoch. Mluví 
spolu francouzsky, i  když u nich 
doma se mluví česky.“ Dala rodí
čům kontakt a ti se na mě obrátili.

Předem upozorňuji, že to byl pro 
mě takový zvláštní druh terapie, 
kdy se jednalo o  terapii Jeníčka, 
ale protože do terapie často inter
venovali i jeho rodiče, bylo pro mě 
někdy obtížné nedělat rodinnou te
rapii, která ovšem byla ještě roz
šířena o externího člena, kterým 
byla jeho paní učitelka, se kterou 
jsem se pravidelně vídala při výuce 
psychologie.

Na první setkání jsem pozvala pouze 
rodiče: Mluvili jsme o Jeníčkovi.
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Sdělují mi, že kromě rohlíků jí doma 
i  jogurt Activia a pizzu Margaritu. 
Pro tu jede vždy tatínek, protože 
ví, že to je jídlo, které jako jediné 
Jeník opravdu sní. Otec k tomu do
dává, že i on jako dítě dělal svým 
rodičům s  jídlem problémy, takže 
to, že Jeníček jí pouze tyto tři věci, 
mu nepřipadá příliš zvláštní. Na to 
maminka opáčí, že ona by si přála, 
aby Jeník jedl třeba ovoce a  ze
leninu a především maso, což on 
striktně odmítá. Matka sděluje, že 
jsou velice rádi, že se jim podařilo 
nalézt tuto soukromou MŠ, kde ne
nutí děti jíst povině to, co zde uvaří, 
jak tomu bylo v předchozí školce, 
kde Jeník se cítil skoro šikanován. 
V této školce respektují děti takové, 
jaké jsou. Děti jedí to, co jim ma
minky připraví ssebou do krabičky. 
Maminka se sice snaží občas dávat 
Jeníkovi ssebou i ovoce nebo zele
ninu, ale to se bohužel zatím nepo
dařilo, aby to snědl.

Ptám se na vývoj Jeníkových stravo
vacích návyků. Jako malý jedl kaše, 
ale ve chvíli, kdy mohl začít jíst ro
hlíky, tj. asi kolem 8 – 9 měsíce, pře
stal jíst kaše, odmítal i mléko jako 
takové až nakonec se jim podařilo 
objevit, že mu chutná neslazený 
jogurt Activia. Mluvíme o  domá
cích stravovacích rituálech, tj.  jak 
se u nich doma jí. Z odpovědí je 
jasné, že se doma setkávají u jídla 
většinou hlavně o víkendech, pro
tože otec má často večerní směny 
vzhledem k tomu, že pracuje na na 
letišti. Maminka se snaží jíst hodně 

zeleniny, protože je to zdravé a zá
roveň si chce zachovat štíhlou linii. 
Jako dítě prý byla baculatá a dnes 
by si nepřála, aby znovu byla taková. 
Jeník, podle ní, má hezkou postavu, 
není tlustý, není vůbec vidět, že jí 
pouze uvedené tři věci. Každý se 
stravuje zcela individuálně, což je, 
jak patrno, způsob, který do rodiny 
vnesla maminka. Tatínek se tomu 
přizpůsobil. Pizzu Margaritu ku
puje vždy tatínek cestou z mateř
ské školky, Chodí pro Jeníka dvakrát 
až třikrát týdně. Pizzu mají oba rádi.

Ptám se otce, jaké to bylo u ních 
doma, když byl malý s důrazem na 
otázku, jak se u nich doma jedlo. 
Otec říká, že mohl jíst, co chtěl a ro
diče ho v tom tolerovali, nijak ho ne
omezovali. Žili v Marseille, kde se on 
narodil. Rodiče sem přišli z Konga. 
Jeho otec byl vědec a dostal zde 
místo na universitě. Maminka byla 
nejdříve v domácnosti a starala se 
o  4 děti, pak pracovala v  místní 
knihovně. On byl nejmladší z dětí.

V rodině matky bylo všechno jinak. 
Jídlo bylo povinností. Muselo se vše 
dojídat. Ona byla jedináček, a tak 
na ni bylo dohlíženo velice striktně 
a přísně. Byla hodná dcera svých 
rodičů, a proto vždycky všechno 
snědla, i když jí to nechutnalo. Proto 
tak hrozně vypadala. Od té doby si 
řekla, že své děti nikdy nebude do 
jídla nutit. Líbí se jí liberalní přístup 
jejího muže, ale dnes má i ona po
cit, že je to trochu příliš. Přála by si, 
aby jejich syn měl pestřejší stravu, 
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aby jedl zdravě, ale neví, jak to má 
zařídit. Jeník vše odmítá. Matka se 
obává, že když to takto bude po
kračovat, mohlo by dojít u Jeníka 
až k mentální anorexii, čím jí stále 
straší její rodiče. Na to otec reaguje, 
že nemá cenu se nervovat, že to při
jde samo. Ptám se, zda             li i on v dět
ství miloval pizzu Margaritu. Otec 
se chvilku zamýšlí. Sděluje, že on 
jedl jen samotný ementál s bage
tou. Pak s úsměvem dodává, že je 
to skoro totéž.

S  rodiči mluvím česky, ale otec 
mluví lámanou čestinou a někdy 
má potíže se přesně vyjádřit. S ra
dostí přijímá, když může některé 
fráze říci francouzsky. Sděluje mi, 
že s Jeníčkem mluví výhradně fran
couzsky. Na nabídku, že bychom 
mohli mluvit všichni francouzsky, re
aguje matka odmítavě. Přeje si, aby 
se u nich doma mluvilo česky, pro
tože jsou v Čechách. Když jsou ve 
Francii, mluví všichni zase jen fran
couzsky. Ptám se, jak často jezdí do 
Francie. Dostává se mi odpovědi, že 
skoro každé prázdniny. Jeník tam 
je rád, protože tady je velké rodiny 
a všichni akceptují jeho jídelní spe
cifika. Oproti tomu pražská babička 
se na rodiče stále zlobí a dává jim za 
vinu, že Jeník špatně jí a že to bude 
mít katastrofické důsledky.

V konci sesse se rodičů ptám, je            li 
něco, co jsme ještě nezmínili či co 
by si přáli, aby před Jeníkem ne
bylo řečeno. Chvíli se na sebe dí
vají. Otec vypadá, že by rád něco 

řekl. Maminka to po chvíli vysloví: 
Manželství s Jeníkovým tatínkem je 
její již druhé. Z prvního manželství 
má dceru Marušku, která je v sou
časné době ve střídavé péči. Dle 
sdělení matky: Jeník si s Maruškou 
rozumí. Je patrno, že o Marušce ne
chce více mluvit. Vše uzavírá slovy: 

„Co se týče Jeníčkova problému, 
jsme Vám už asi všechno řekli…“ 
Je však patrno, že zde zbývá ještě 
mnohé, co nebylo vysloveno.

Můj pocit ze vstupního setkání s ro
diči: Velmi laskavý sdílný otec, který 
když mluví o svém jediném synovi, 
celý se rozzáří. Dává najevo, že ne
chápe, proč přišli do terapie, pro
tože stravovací způsoby jeho syna 
mu připadají ty jeho v dětství. Oproti 
tomu je postoj maminky dosti ambi
valentní: Ta by si přála, aby její syn 
jedl zdravěji, ale zároveň se obává, 
aby nejedl až příliš, tj. tak jako tomu 
bylo u ní v jejím dětství.

Následující sessi přicházejí všichni 
tři: Jeníček, matka a otec.

Jeníček se zpočátku stydí. A ne
chce jít dál. Až ve chvíli, kdy vyndám 
krabice s hračkami a zvu tatínka 
a maminku dál s návrhem, že si po
hrajeme, Jeník to přijímá. Krátce 
na to si vybírá krabici s Duplem? 
V níž jsou různí panáčci. Sedáme si 
všichni na zem. Jeník staví a my si 
o tom, co dělá, povídáme. Zaujalo 
ho hlavně letadlo. Jeník staví 
s  tatínkem hangár. Posadíme do 
letadla panáčka Jeníčka. Ten lítá 
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zpočátku všude možně, nakonec 
doletí k  panáčkům: tátovi a  ma
mince. Rozehrávám situaci: táta 
s mámou mají hlad. Obsazují do 
hry oba rodiče. Říkají to Jeníčkovi.

Obracím se na Jeníka s otázkou, 
co by si tak táta a maminka dali? 
Jeník říká, že maminka nějakou ze
leninu, třeba hrášek s mrkvičkou 
a  táta párky. Přináším pastelky 
a papír a nechávám rodiče malo
vat zeleninu a párky. Vystřihujeme 
jídlo a předkládáme to panáčkům 
reprezentujícím rodiče. Ptám se 
Jeníka, co by si dal on. Ten se ši
balsky usměje a říká: „Přeci pizzu 
Margaritu!“ Nechávám tatínka ma
lovat pizzzu. Usazujeme panáčky 
kolem stolečku a všichcni hrajeme, 
že panáčci jedí. Rodiče jsou oči
vidně hrou pobaveni a Jeník také.

Jeník mi na odchodu říká, že příště 
si musíme ještě namalovat rohlík, 
protože ten on má moc rád. Z před
staveného hrového sdělení, je pa
trno, že je to hlavně tatínek, který 
si s Jeníčkem skutečně hraje, za
tímco maminka „vyplňuje úkoly“ 
(maluje a stříhá).

Na další sessi přichází Jeník s ma
minkou. Ptám se Jeníka, zda             li si 
budeme hrát sami nebo s mamin
kou. Jeníček si přeje, aby maminka 
zůstala s námi.

Malujeme rohlík. Tedy maminka pro 
Jeníka maluje rohlík a mezi tím po
vídáme o  tom, jaké to bylo, když 

byla maminka malá. Mluvíme o ro
dičích matky, o babičce a dědovi. 
Je zjevné, že o  dětství maminky 
Jeník skoro nic neví. Maminka mi 
sděluje, že je z klasické rodiny, kde 
otec byl hlava rodiny, ale její matka 
tou hlavou točila, tj.  tím, kdo roz
hodoval, byla právě ona. Takový ro
dinný model si ona zakázala. Chce, 
aby s manželem byli vždy partneři. 
Jeník k  tomu dodává: Babička je 
pěkně přísná a děda, ten čte no
viny a nebo spí…

Stavíme garáže pro vlak a městečko 
kolem kolejí. Maminka se rozpoví
dala o  svých rodičích. Má pocit, 
že ji nikdy nebrali takovou, jaká je. 
Vždy chtěli něco jiného. Vždy byli 
s  tím, co ona dělala nespokojeni. 
Tak to bylo i v  jejím prvním man
želství, které záhy skončilo. Letmo 
naznačuje, že na jeho nezdaru měli 
její rodiče zásadní podíl. Rodiče ji 
stále poučují, jak by měla vychová
vat děti, ale ona si to nepřeje. V sou
časné době omezili styky na zcela 
formální úroveň, tj. vídají se pouze 
o narozeninách a svátcích. Nic po 
svých rodičích nechce a přála by 
si, aby ani oni po ní nic nechtěli. 
Bohužel tomu tak není. Oni se ji 
snaží stále kontaktovat, aby ji však 
v zápětí mohli kritizovat. Vadí jim, že 
Maruška je ve střídavé péči, tj.  je
den týden je u nich a druhý je u je
jího tatínka.

Následně se matka rozpovídá 
o Marušce. Ta chodí do 5. třídy a je 
to tichá a hodná holčička, která je 
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velmi podobná jí, když byla malá, 
ovšem s tím rozdílem, že není tak 
tlustá. S Jeníčkem se mají docela 
rádi, i když se někdy i  trochu há
dají. Mezi tím, co matka vypráví, já 
s Jeníkem stavím koleje, po kterých 
jezdí vláčky. Navrhuji Jenikovi, že 
bychom mohli postavit vláček i pro 
Marušku. Děláme pro každého je
den vláček – pro maminku, tatínka, 
Jeníka i pro Marušku. Zajímavé je, 
že Maruščin vláček se v zápětí od
pojuje a jede úplně jinam. Ptám se, 
zada             li je to tím, že Maruška jede 
ke svému tatínkovi. Jeník říká: Asi 
jo… ale dál to nerozvádí. Vracím 
Maruščin vláček zpátky do hry. 
Cítím podivné napětí. Jeník většinu 
času nemluví. Hraje si a je ve svém 
světě zaujat hrou. Jakoby ho vyprá
vění matky nezajímalo.

Na další sessi přichází Jeník 
s tatínkem.

Malujeme jídlo pro tatínka: maso, 
brambory a  pivo. Jeník ho dává 
panáčkovi letci… Pokračuje hra 
s Doplem a mezi tím si povídáme 
s otcem o jeho dětství v Marseille. 
Protože se mu nedaří jednoduše 
nacházet slova v češtině, domlou
váme se, že může mluvit francouz
sky. Otec to s radostí přijímá a velmi 
barvitě popisuje vztahy v  jeho ro
dině. Mezi tím staví s Jeníkem věž 
z kostek. Jeník do toho často vstu
puje a ptá se na jednotlivé členy ro
diny, které zná. Je patrno, že Jeníka 
zajímá tatínkova rodina víc. Skoro 
každý týden se vídají na skypu.

Dál si hrajeme s vláčky a autíčky. 
Jeník mi pak vypráví o kamarádech 
ve školce. Je překvapen, že s tatín
kem mluvím francouzsky. My si však 
s Jeníkem nadále povídáme česky. 
Mluvíme tedy česko franouzsky 
stejně jako to mají doma. Ptám 
se, jak si Jeník povídá s Maruškou. 
Odpovídá: „Přeci česky…!“ Po chvíli 
dodává: „Ale ona si se mnou moc 
nepovídá.“ Ptám se, jestli si povídá 
s tatínkem. Jeník říká: Tak trochu 
jo… Tatínek dodává: S Maruškou to 
někdy není jednoduché. Je už tak 
trochu v pubertě.

Sesse končí. Ptám se Jeníka, zda             li 
by si příště nechtěl povídat jen se 
mnou. Souhlasí.

Udělala jsem nyní takový hrubý 
nástin toho, s čím Jeník do terapie 
vstoupil. Nyní budu nucena udělat 
to, co David Holub nazývá nucený 
výsek, tj. proto, abychom se mohli 
dostat k slibovanému tématu Vánoc, 
pokusím se vám v krátkosti převy
právět průběh terapie v jarních až 
podzimních měsících.

Moje počáteční hypotéza o Jeníkově 
terapii souvisela jednak s předsta
vou o Jeníkově jinakosti, tj. byl do
sti podobný tatínkovi, tedy jiný než 
ostatní děti, a jednak souvisela se 
vztahem s Maruškou, s níž se stále 
srovnával. V průběhu terapie mi ale 
stále více docházelo, že význam
nou roli v Jeníkově terapii sehrává 
právě primární vztahovost (attache
ment) s matkou.
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Co se týkalo jeho představy jina
kosti od ostatních, vyprávěl mi Jeník 
o jeho kamarádech ze školky, kteří 
se mu občas posmívali a říkali mu: 

„Černochu!“. Nechala jsem si tedy 
vysvětlit, co si Jenda představuje, že 
tím kamarádi míní. „No, že jsem čer
nej, jako tatínek.“ Na to jsem řekla, 
že ne jen jako tatínek, ale celá tatín
kova rodina a  celá Afrika, což je 
spousta a spousta lidí. „Ale u nás 
ve školce nikdo tak černej není!“ řekl 
mi smutně Jeník. Zeptala jsem se 
ho: A ty bys chtěl být blonďatý jako 
Maruška? Jeník souhlasil. Na to jsem 
opáčila: „Mařenka je po mamince 
a ty jsi hezkej po tátovi.“ Jenda jen 
zavrtěl hlavou: „Nejsem hezkej, nej
sem bílej.“ „Bílej je jogurt…“, řekla 
jsem, „Možná si představuješ, že 
když jíš jogurt, budeš bílej…“ Jeníček 
brouknul něco jako „Hmmm…“.

Protože bylo zjevné, že ho mé inter
pretace příliš nezaujaly, vzali jsme 
pastelky a  začali malovat kama
rády, kteří snědli různě barevné jídlo 
a podle toho změnili barvu (Péťa 
snědl borůvky, zmodral, Mařenka 
banán zežloutla, atd). Jeníka to do
sti bavilo. Obzvláště se smál, když 
paní učitelka po okurce zezelenala. 
Jak se později ukázalo, v kresbách 
pokračoval i doma.

Jeník potřeboval ve hře stále ně
kam jezdit a lítat…Ze všeho, co se 
ve hře odehrávalo, bylo zjevné, že ho 
jeho jinakost trápí. Jinakost, která 
ho činí podle jeho představ výluč
ným i vyloučeným ze společenství 

dětí ve školce. U Babičky a dědy 
v Marseille to bylo jinak. Tady byl 
stejný, a proto tam tak často ve své 
fantazii i hře lítal.

O Marušce jsme si často povídali. 
Dozvěděla jsem se, že Maruška je 
už velká, a proto si už nerada hraje. 
Jeník ji má rád a někdy taky ne. Na 
otázku, proč ne, nevěděl, co říci, 
a tak jsme si to přehrávali v různých 
hrách s plyšáky i s panáčky Duplo. 
Jednou mi při hře řekl: „Maruška je 
hezká a já ne.“ Zeptala jsem se, zda             
li je to tím, že má Maruška blonďatý 
vlasy a modrý oči. Pokrčil rameny, 
a pak tiše dodal: „Ona by si asi přála, 
abych tu nebyl.“ Zeptala jsem se ho, 
zda             li mu to řekla Maruška. „Ne, ona 
to neřekla…Myslím si, že kdybych 
se mamince nenarodil, měla by jen 
Marušku…a ta by nemusela chodit 
ke svýmu tátovi. Byla by jen u nás 
doma.“ Dovolila jsem si namítnout, 
že Maruška má asi svýho tatínka 
ráda, a proto k němu chodí. Na to 
Jeníček opáčil: „Možná…Já nevím, 
ona občas brečí a  já nevím proč.“ 
Zeptala jsem se Jeníka, zda             li mu 
to dělá starost. Lakonicky odpově
děl: „Ani ne.“

Když jsem se na Marušku následně 
zeptala maminky, která zrovna při
šla pro syna, sdělila mi, že to ně
kdy je s Maruškou opravdu těžké. 
Někdy jí přijde, že by spíš na tera
pii měla chodit Maruška a ne Jeník. 
Maruščin tatínek s terapií ale nesou
hlasí. Domnívá se však, že dnes 
s  Jeníkovým tatínkem vytvořili 
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dobrou rodinu, ve které se mají rádi. 
Říkám mamince, že je asi velice 
šťastná, že se jim Jeníček narodil. 
S  tím ona bouřlivě souhlasí a ob
jímá Jeníka při tom, když mu na
sazuje bundu. Mezi dveřmi si ještě 
stačíme vysvětlit, že Maruška má 
jinýho tatínka, a proto vypadá jinak 
než Jeník. Maminka pak doma vy
světlila Jeníkovi, jak to všechno bylo 
s Maruščiným tatínkem, jak se ro
zešli a jak se seznámila s jeho tatín
kem. Jeník mi to následně všechno 
vyprávěl. Bylo zřejmé, že ho to za
jímalo, ale rodiče tomu nevěnovali 
pozornost, protože jim to připadalo 
jako příliš dospělé téma.

V jiné sessi, když maminka přivedla 
Jeníka, jsem si dovoluji pochválit její 
výběr jmen, která vybrala pro své 
děti. Jeníček a Mařenka, sourozenci 
z pohádky o Perníkové chaloupce. 
Následně jsme si o tom s Jendou 
povídali. Jeník pohádku znal, a tak 
mi ji převyprávěl i přehrál. Bylo pa
trné, že nasedání na lopatu a před 
tím nucené vykrmování mu půso
bilo nejen újmu, ale i pozoruhodné 
vzrušení. Dokonce mi řekl, že by 
rád posadil babičku Jarku (tj. matku 
maminky) na lopatu, protože ho po
dobně nutila jíst, stejně jako babice 
v pohádce. Už k ní ale dnes nemusí 
chodit, protože se maminka s babič
kou nekamarádí. Povídáme o tom, 
jake je prima mít sourozence nebo 
kamarády, že Jeníček v pohádce 
měl Marušku a Maruška Jeníčka. 
Byli v  lese ztraceni, ale nebáli se, 
protože byli spolu. Jeníček se na 

konci hodiny se zamyslel a řekl: …
já bych Marušku v lese nenechal.“

Maruška pak přišla s maminkou asi 
dvakrát doprovodit Jeníka na jeho 
sessi. Myslím, že byla zvědavá, co 
že si to tu s Jendou povídáme.

Před prázdninama Jeník zkouší jíst 
banán a  s  Mařenkou si dává její 
oblíbené jídlo: Krupicovou kaši. Prý 
se rozpomněl i na další kaše, které 
v  dětství jídal. S  Maruškou také 
ochutnal trochu polévky samo
zřejmě s rohlíkem.

O  prázdninách rodina odjíždí do 
Francie za rodinou otce. Setkáváme 
se tedy až následně v září. Jeník si 
konečně rozšířil rejstřík různých 
druhů pečiva. Prý si oblíbil pain au 
chocolat, který jedl s bratrancem. 
Jen vždy vyndá tu čokoládu.

Jeník je uvolněnější. Hodně si poví
dáme. Je patrné, že ho zajímají ro
dinné i jiné vztahy. Vekou pozornost 
věnuje především tomu, co komu 
chutná. Je to, jakoby byl za skleňě
nou stěnou a všechno pozoroval 
a komentoval. On sám stále nemá 
potřebu cokoli nového okusit. Stále 
mu chutná pizza Margherita a  jo
gurt Activia, i když občas přiznává, 
že něco zkusil, ale hned dodává, že 
mu to vůbec nechutnalo.

Když si jednom přišla maminka pro 
Jeníka, sdělila mi, že by byla ráda, 
kdyby tatínek omezil uspokojování 
chutí Jeníka na pizzu Margheritu. 
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Domnívá se, že je to důvod, proč 
Jeník nejí nic jiného. Je to podivný 
rituál, který ti hoši spolu mají a  jí 
to vadí. Ale nedokáže to manže
lovi říci. Obává se, že by se ho to 
nějak dotklo. Je patrno, že Pizza 
Margherita je u  nich doma sku
tečně křehké téma, o kterém se 
ale matka bojí mluvit.

V následující sessi si mi Jeník stěžuje, 
že mu paní učitelka už dávno řekla, 
že by ho láskou snědla, protože je její 
čokoládový chlapeček a čokoládu 
ona miluje. Říkám: „Asi tě má ráda 
a čokoládu taky.“ Jenda vysvětluje: 

„Má ráda čokoládu, a proto má ráda 
i mě.“ Navrhuju, že to může bý i ob
ráceně: že „Má ráda jeho, a proto 
má ráda čokoládu.“ Jeník vrtí hla
vou, že to tak není. Říkám mu: „Ono 
se taky říká: Já bych tě láskou zba
štil! A  taky to neznamená, že by 
někdo někoho snědl, ale docela 
obyčejně, že ho má rád…“ „Mám 
rád pizzu Margheritu!“ opáčí Jeník. 

„No právě,“ říkám, „a já se jmenuju 
Markéta, a to je italsky Margherita. 
Takže bys mě mohl, v takovym pří
padě, láskou zbaštit jako tu pizzu!“ 
Sama jsem překvapená, co za ne
smysl jsem to vymylela… Jeník se 
tomu ale směje. Asi se mu to líbí. 
Tak si následně hrajeme, jaké by to 
bylo, kdyby si plyšáci navzájem ří
kali: „Já tě láskou zbaštím!“

Po příchodu maminky se tento výrok 
dozvídá i ona. Je překvapená, ale ni
jak se tomu nebrání. Společně se 
tomu s Jeníkem směje, leč v zápětí 

říká: „To jsem zvědavá, co se dnes 
bude doma jíst!“

Konečně se dostáváme k začátku 
prosince. Na této sessi jsou pří
tomni oba rodiče. Jeník mi sděluje, 
že okusil kousek čokolády z advent
ního kalendáře a že to nebylo špatný. 
Tatínek k  tomu hned dodává, že 
Jeník nejen okusil čokoládu, ale že 
si vzal i kus sýra a různé jiné druhy 
jogurtů. Maminka ale sděluje, že 
nadále nejí ani zeleninu, ani maso. 
Do školky nosí stále rohlíky s jogu
rtem nebo kouskem sýra, ale zele
niny se ani nedotkne. Nejdříve po
vídáme obecně, pak se zmíním, že 
se blíží Vánoce.

Jeník mi hned říká, že si o tom ve 
školce povídali a některé děti říkaly, 
že k nim chodí Ježíšek a jiné říkaly, 
že k nim nechodí. On má rovnou 
dva. Ježíška a Pere Noela. Minulý 
rok byli u babičky a dědy v Marseille 
a tady byl Pere Noel. A ten mu ráno 
přinesl komínem dárky. Vypráví, co 
všechno dostal a taky, že pak přišlo 
spousta lidí. Tatínek doplňuje a vy
světluje, že u nich je to na Vánoce 
jinak než v  Čechách. Slaví je až 
25. prosince a sejde se celá rodina. 
Jeho žena ho přerušuje a říká: Je 
to vlastně spíš takový velký rodinný 
mejdan. Furt se jí a povídá, zpívá 
a tancuje. Tatínek říká, že on má po
cit, že se to jeho ženě asi moc nelíbí, 
ale on, že to má rád.

Maminka se k němu obrací s otáz
kou: „Jak jsi na to přišel, že se mi 
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to nelíbí? Nikdy jsem nic neřekla.“ 
On se usměje a  žertovně řekne: 

„Nemáš ráda na Vánoce krůtu.“ Ona 
téměř naštvaně opáčí: „Mám ráda 
krůtu, ale ne na Vánoce.“ Nechávám 
si to vysvětlit.

Je jasné, že o krůtu vůbec nejde, ale 
jejich vysvětlování se točí hlavně 
kolem vánočního jídla. Matka říká, 
že ona se vždy snaží ctít křesťan
ské vánoční tradice, a proto pro ni 
jsou Vánoce adventní ztišení a kapr 
s bramborovým salátem. Na to se 
celý rok těší, protože se snaží stále 
jíst dietně, jen na Vánoce si dopřeje 
smaženého kapra. Nechápe, proč 
se v Marseille nemůže na Vánoce 
jíst ryba a musí to být krůta. Jako 
vysvětlení dodává, že krůta má kří
dla, a proto se nemá na Vánoce jíst, 
protože by uletělo štestí…

Jsem dosti v rozpacích. Myslím si 
o tom své, ale při tom celou dobu 
pozoruji Jeníka. Ten soustředěně 
připojuje a odpojuje vláčky, které 
jezdí kolem nás. Maminka jakoby 
se pokoušela zachránit situaci sdě
lením, že tento rok by měli sla
vit Vánoce v Čechách. Spontánně 
se zeptám se: „Takže bude kapr?“ 
Tatínek na to: „Cokoli jen ne kapr…“ 
Ona opáčí: „Kapr bude asi až druhý 
den u rodičů…“ Situace houstne.

Otec vysvětluje, že on pro změnu 
špatně snáší české Vánoce: stále 
samý spěch, pak návštěva hřbitova, 
pak rychle domů, aby se všechno 

stihlo. Zažil to už třikrát a vždy to 
bylo velice chaotické. Nepříjemný 
nervák! Chtěl by Vánoce slavit 
v klidu, ale musí respektovat domácí 
rituál. Na to mu matka naštvaně 
opáčí: „Nemusíš, můžeš klidně jet 
za krůtou…“ Je to poprvé, kdy ji vi
dím naštvanou, až jedovatou. Jeník 
zbystří. Na to otec řekne: „Stejně 
bude pizza Margherita!“ Jeník nad
šeně souhlasí. Říkám: „Ta bude 
asi i  dřív!“ Matka ihned reaguje: 

„Bohužel.“ Konečně se zpřítomnil 
potlačený konflikt.

V závěru se tatínek obrací ke své ženě 
a galantně říká: „Udělám všechno, 
abys byla spokojená!“ Je zcela evi
dentní, že tomu jeho žena nevěří. 
Samozřejmě, že nešlo o krůtu, ale 
napětí, které v rodině často vyvo
lává právě matka.

Otcova rodina, tak jak ji on popi
suje je velké společensví lidí, kteří se 
rádi sejdou, povídají, tančí. U matky 
v  jejích nevědomých představách 
a přesvědčeních je to jinak. Zde se 
ctí řád a rituál se vším, co k tomu 
patří. Matka by si přála žít život svo
bodněji, ale stále vytváří napětí spo
jené s tím, co si přináší z původní 
rodiny. Přísnost, kterou stále re
spektuje. Jakoby v ní přetrvával po
divný vnitřní boj toho, po čem touží, 
co by si přála, s tím co musí. Stejně 
tak, jako vždy musela dojíst, ať už jí 
to chutnalo, či nikoli. Právě tak rea
guje na Jeníka. Výsledkem toho je, 
že chce a zaroveň nechce, aby jedl. 
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Má zcela ambivalentní postoj nejen 
ke své tělesné projekci, ale i k před
stavě o tom, co by si ve své nevě
domé reprezentaci představovala 
pro svého syna. Matka je tak často 
vzdálená nebo ambivalentně blízká. 
Chce klid, ale snaží se ho dosáhnout 
vyvoláním konfliktu.

Na další hodinu dorazil Jeník 
s tatínkem.

Povídáme si s Jeníkem o tom, co 
se dělo po minulé hodině. Jeník 
hned říká: Maminka plakala! S ni
kým nechtěla mluvit. Tak jsme šli 
s tatínkem na pizzu, ale oni neměli 
Margheritu, tak jsme koupili tu sýro
vou a přinesli jsme ji také mamince 
a ona byla překvapená. Ukazuje se, 
že Jenda je na pláč maminky ve
lice citlivý. Bylo mu jí líto. Vysvětluje 
mi, že asi plakala kvůli tatínkovi. Ale 
tatínek prý říká, že to tak není. Na 
otázku: „Jak to tedy je?“ říká: „To 
právě nevím… Možná kvůli krůtě.“ 
Ptám se ho, jak si představuje, že 
maminka plakala kvůli krůtě. Jenda 
o tom už víc nechce mluvit, a tak si 
hrajeme s plyšáky. Přehrává mi, jak 
medvědí rodina někam jela a že ma
minka upadla a bolela jí noha a pla
kala a plakala. Když přijede tatínek, 
znovu se vrací k tématu: jak to bude 
u nich doma o Vánocích. Napětí 
v rodině asi i nadále přetrvává. Je 
jasné, že tatínek udělá cokoli, aby 
maminka neplakala…

Dva dny po té se na kurzu setkávám 
s paní učitelkou.

Ta se mě hned ptá: „ Co to má Jeník 
s tou krůtou? Stalo se totiž to, že 
jeho kamarád, Martínek, dostal s se
bou na oběd od maminky krůtí prsa 
s bramborovou kaší. Jendu, když 
se řeklo „krůta“ jakoby ožil. Zcela 
vážně se ho zeptal: „Krůtí prsa? To 
jako že krůta má prsa?“

Na to reagoval Péťa tím, že řekl, že 
jeho máma má prsa. Martin se hned 
přidal, že jeho máma má taky. No, 
a pak se ti hoši začali dohadovat, 
která maminka má prsa a co se s ta
kovejma prsama dá dělat. Jeden ří
kal, že jeho maminka ho dlouho 
kojila, jiný, že prsa jsou sprostý, 
že se na to doma dívali s bráchou 
v časopisu a tam byly holky s vel
kejma prsama. A prsa, jak zdůraz
nil Martínek, ty jsou fakt nejlepší…! 
Jen Jeníček stále řešil ty prsa krůtí. 
Nakonec si za mnou zašel, aby se 
mě zeptal, jak to tedy je s těma krů
tíma prsama. Tak jsem mu řekla, že 
krůta nemá prsa jako maminka, ale 
že je to takový bílý masíčko, který 
je moc dobrý, a proto si na něm 
Martínek teď tak pochutnává.

Jenda se k němu přitočil, podíval 
se mu do talíře a pravil: „Můžu to 
zkusit?“ Víte u nás není dovolené, 
aby si děti ochutnávaly jídlo, ale 
v  tomto případě to pro nás byly 
druhý Vánoce. Tak jsem to dovolila. 
Jeník to zkusil i s bramborovou kaší 
a opravdu mu to chutnalo.“ Pokusila 
jsem paní učitelce vysvětlit, jak to 
má Jeník s krůtou, ale asi ani ona 
to moc nepochopila.
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Byla jsem zvědavá, co se o této akci 
dozvím od Jeníka. Tentokrát přišel 
s maminkou. Hned ve dveřích mi 
sděloval, že jedl krůtu a že to bylo 
docela dobrý, i když pizza je pizza…
Přehráli jsme si pak s plyšákama 
Vánoce s Pére Noelem a co by si přál 
od Ježíška. Když si v konci sesse při
šla maminka pro Jeníka, vyprávěla 
mi, že jí Jeníček říkal, že si s klukama 
ve školce povídali o tom, jestli jejich 
maminka má prsa. Dost jí to pobavilo. 
On to prý nevěděl. Ale jak to vyprá
věl, zadíval se na maminku a v tom 
jí řekl: „Máš je!“ A tak se tomu spo
lečně doma zasmáli. „A všechno 
vám to bylo prý kvůli tý krůtě. Já 
snad tu vánoční krůtu vezmu na mi
lost!“ řekla maminka a s tím jsme se 
před Vánocema rozešli.

Když jsem se pak se všemi, tj. 
Jeníkem i  jeho rodiči, sešla v no
vém roce, přiznám se, že jsem se 
hned zeptala, jak slavili Vánoce. 
Maminka se jen usmála a  řekla: 
Dobře. Byly krůtí prsa s brambo
rovou kaší. Ty neuletí! A navíc to 
má Mařenka moc ráda. A její muž 
k tomu dodal: Ale před tím jsme 
šli na procházku na hřbitov a kr
mit labutě… a byl klídek… Jendu 
ale tohle jejich vyprávění o  jídle 
vůbec nezajímalo. Přinesl mi uká
zat dárky od Ježíška a vyprávěl mi, 

jak to všechno bylo. A tak jsme po 
Vánocích domluvili, že už je čas 
Jeníčkovu terapii ukončit.

Ještě dvakrát jsme se sešlili. Jeník 
si v  té době už dával i  ovoce 
s  Maruškou a  poté, co ochutnal 
krůtu, ochutnal i kuře. Ale vždycky 
jen prsa a jen trochu. Inu, bílé maso 
je bílé maso…

Na konci terapie jsem si pozname
nala do svých záznamů: Věřím, že 
jeho nevědomé přesvědčení o tom, že 
bílé je dobré, ho s  přicházejícím raci-
onálním úsudkem přesvědčí časem 
o  tom, že: „být čokoládový je možná 
i lepší a že krůta má i jiné maso, i když 
ale, jak ve školce řekl znalec Martínek: 
prsa jsou stejně nejlepší!“

Závěrečný komentář:

Domnívám se, že tato trochu 
úsměvná kazuistika byla názor
ným sdělením o tom, jak důležitou 
roli sehrává v nevědomém proží
vání dítěte jeho emoční přimknutí 
s matkou a jak důležité je její proží
vání a schopnost sdílet své pocity. 
Myslím si, že právě toto nakonec se
hrálo nejdůležitější moment v uvol
nění Jeníkových úzkostí, které mu 
nedovolovaly toužit ochutnat více 
než si sám dovolil.
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ESTER STARÁ, MILAN STARÝ: 
ŠEDÍK A BUBI
Pikola, Praha, 2018

V domě, který voní chlebem, se na
rodí tři kočičí bráchové: Fous, Lap 
a Šedík. Šedíkovi se ven moc ne
chce, ale maminčinu volání „No tak, 
už se na tebe těším!“ se nedá odolat.

Šedík je od narození ‚cíťa‘. Když si 
všimne, že máma Míla mizí před 
očima, začne sám šmejdit po domě, 
a hledat něco k snědku. Pak jí do 
noci o všem vypráví, zatímco bra
tři spokojeně spí. Časem i Šedíkovi 

bráškové mizí z pelíšku čím dál čas
těji, přesto je překvapí, když ho jed
nou najdou prázdný.

Do prken dřevěné podlahy je vydrá
paná zpráva:

„Budu nějaký čas pryč, dejte na sebe 
pozor!“

Fous a Lap jsou udivení, ale po chvíli 
si zalezou do pelíšku a  za chvíli 
chrupou. Zato Šedíka trápí obavy 
a smutek. Kam šla? Proč šla pryč? 
Kdy se vrátí? Lap a Fous si stěžují, 
že od jeho slz mají kožich celý mokrý 
a Šedíka vyšoupnou z pelíšku.

Recenze dětské knihy Lenka Očková



46

Šedík se vypraví hledat místo 
‚měkké jako obláček a  teplé jako 
mámin kožíšek‘.

Hledání ho zavede na půdu. Je tu 
sice tma, ale Šedík ví, že kočka je 
s nocí kamarádka, a tak vejde do 
tmy beze strachu. Obává se, že hle
dání bude marné, že nikde nebude 
jako u mámy v pelíšku.

Vtom se otevřou dveře almary a za 
nosík ho zatahá vůně fialových ky
tek, co zná ze zahrady. Šedík ne
váhá, hup a je tam. Horní police je 

plná pletených svetrů, měkký pelí
šek právě pro kočičího kluka.

„Bu, bu…,“ vloudí se mu do sna.

Z bubáka se vyklube ztracená če
pice Bubi, které si nikdo nevšímá, 
nikdo ji nehledá, nikdo ji nechce. 
Šedík moc dobře ví, jak se Bubi cítí.

„Já tě náhodou chci. Moc pěkně 
hřeješ,“ poví jí a něžně ji přitáhne 
k sobě.

Z Bubi a Šedíka se stanou kama
rádi. Šedík s Bubi na zádech ob
jevuje dům a začíná pronikat do 
dospělého světa. Lap a Fous si ná
rokují kromě pelíšku ještě mléko, 
které tu nechává pekař. Bubi se 
promění v děsnou příšeru a brá
chové vyděšeně utíkají. Když vidí 
Šedíka, jak si nebojácně vykračuje, 
uznale kývnou.
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Bubi se Šedíkem prožívají další 
dobrodružství. Když se však blíží 
zima, Bubi opět posmutní. V tom 
se v  domě objeví malá holčička 
Ola, která se se Šedíkem hned 
skamarádí.

Ukážu Bubi Olu, ukážu Ole Bubi! 
Bude se Ole líbit, má taky bambuli, 
mohla by ji hřát, pomyslí Šedík na 
svou kamarádku. V tom se zastaví 
a váhá. Mohla by si ji vzít a on by 
přišel o  svou kamarádku. To ne! 
S kým by usínal, s kým by se tulil, 
s kým by si hrál na schovávanou? 
Ale jestli si Ola Bubi oblíbí, bude 
Bubi šťastná, honí se mu hlavou. 
Když uvidí svou kamarádku sedět 
až u vikýře a trhlinkou koukat na 
svět, je rozhodnuto.

„Bubi, nasedej,“ povídá Šedík a da
ruje Ole svou kamarádku. Společně 
pak vyběhnou ven hrát si s  prv
ními sněhovými vločkami. Čepice 
září, jako by byla plná zlatých nitek. 
A nebylo to slunce, co ji tak rozzářilo. 

Bylo to úplně největší štěstí.

V tom Šedík objeví povědomé, ko
čičí stopy.

„Ahoj Šedíku,“ přivítá ho známý hlas 
maminky. Šedík samou radostí neví, 
kde se dřív přitulit a máma polyká 
slzy a dokola opakuje: „Tolik jsem 
se na tebe těšila…“

„Ale proč jsi vůbec odešla?“ může 
Šedík konečně položit otázku, která 
ho tolik trápila.

„Musela jsem tě nechat vyrůst,“ 
špitne Míla. „A  teď už je z  tebe 
opravdu velký kocourek.“
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V tomto krásném příběhu autorky 
Ester Staré, doplněném ilustracemi 
Milana Starého, za které kniha zís
kala Zlatou Stuhu v kategorii knih 
pro mladší děti, je zachycena pod
stata ‚obyčejné‘ separace, která je 
nutná k tomu, abychom mohli vy
růst. Šedík má od malička velké 
srdce. Jediný si všiml, jak kočičí 
máma mizí před očima, a snaží se 
ji šetřit. Řekli bychom, že má schop
nost vcítit se do druhých, proje
vit lásku a vděk, tak jak Melanie 
Kleinová popisuje depresivní po
zici. Jeho bráchy Lapa a  Fouse 
žádné velké obavy netrápí, dalo 
by se říci, že je ‚vyšoupli‘ z pelíšku 
stejně jako Šedíka, a vytvořili takový 
bratrský pár, který funguje trochu 
jako gang 1 (Meltzer & Harris 1976). 
Nárokují si nejen pelíšek, ale i mléko, 
které kocourkům dává pekař, který, 
myslím, zastupuje v příběhu otcov
skou roli, i když dost vzdálenou. Lap 
a Fous fungují na principu máme 
jeden druhého, nic a nikoho jiného 
nepotřebujeme. Šedík je ohrožuje 
nejspíš právě svou citlivostí a brá
chové ho začnou ‚brát‘, až když je 
ohromí jeho nebojácnost.

Šedík se naopak spoléhá na mámu, 
kterou si nese uvnitř (internalized 
good mother). To je patrné, když 
hledá ‚místo měkké jako obláček 
a teplé jako mámin kožíšek‘, nebo 
v tom, jak se dokáže vcítit do kůže 
Bubi. Jejich přátelství je založené 
na vzájemném pochopení a opoře. 
Dokáží se obrátit ke světu s poci
tem důvěry a vřelosti, přestože si 

někdy připadají opuštění. Při svých 
dobrodružstvích mimo jiné zachrání 
myšku nebo zraněného netopýra. 
Je to právě jejich schopnost být se 
svou vlastní zranitelností, osaměním, 
ztrátou, a uchovat si vzpomínku na 
to dobré, čeho se jim dostalo, která 
jim umožňuje pomoci ostatním 
a stává se zdrojem jejich vnitřního 
bohatství. Bubi v příběhu prochází 
mnoha proměnami. Dokáže scho
vat myšku před pekařem, zastraší 
Šedíkovy bráchy, když ho chtějí ode
hnat od mléka, vyléčí křídlo neto
pýra Edy. Nakonec i její jméno Bubi, 
které evokuje dětského bubáka 
strach z osamění, krásně zachycuje 
dětské bubáky, kteří se schovávají 
pod postýlkami a ve skříních.

Šedíka čeká největší zkouška, když 
se objeví Ola. Šedík ví, že Bubi je 
smutná a touží zase někoho hřát, 
někomu patřit, ale jak se má vzdát 
své kamarádky a  průvodkyně? 
Jeho maminka se vrací, když Šedík 
‚daruje‘ Ole čepici Bubi, a  tím vy
roste v opravdu velkého kocourka. 
Prochází tak proměnou, která dopro
vází právě depresivní pozici, truch
lení (work of mourning) 2. Jejich se
tkání je pro Šedíka momentem, kdy 
se může konečně zeptat mámy, proč 
odešla. Ona zas může vysvětlit, že 
ho musela nechat vyrůst.

Zamyslet se také můžeme nad tím, 
co v příběhu chybí, totiž kočičí táta. 
Tátové právě v separaci hrají důle
žitou roli. Kde se asi táta pohybuje 
v Šedíkových představách? Meltzer 

2 Truchlení 
(work of mourning) 

a depresivní pozice
glosář str. 51

1 Vnitřní gang
glosář str. 51
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(1992) píše o důležité reparační roli 
otce ve vztahu k matce. Popisuje úz
kosti, které prožívají malé děti, že 
matku úplně vyprázdní nebo otráví. 
Tyto úzkosti vedou dítě k tomu, že 
se obrací k otci v roli matčina part
nera a přestává ho vnímat jen jako 
nenáviděného rivala. Otec v roli toho, 
kdo je schopen matku nasytit, očistit 
a ‘spravit’ je pro děti mnohem snesi
telnější než jeho kreativní schopnost 
plodit s ní děti. (Meltzer 1992, s. 62) 
Nabízí se myšlenka, zda právě chybě
jící otec, který by byl schopen repa
race matky, hraje roli v Šedíkových 
obavách, že máma mizí před očima, 
a jeho prvních exkurzích do světa, 
kdy hledá něco k snědku.

Šedík mámě do noci vypráví o svých 
dobrodružstvích. Přestože otec 
v příběhu chybí, zdá se, že s vlídným 
otcem (ve smyslu benign father) se 
Šedík setkává skrze ni. Míla podpo
ruje Šedíkovy snahy se osamostatnit 
a s radostí naslouchá jeho dobro
družstvím. Zdá se, že dokáže udržet 
spojení s otcem v mysli (mother with 
a father in mind), a Šedík tak získává 
zkušenost s  rodičovským párem.

V našem životě najdeme spoustu 
momentů odloučení; od narození, 
přes první krůčky nebo když děti 
vedeme poprvé do školky. Některé 
děti se v těchto momentech rychle 
spárují nebo se spoléhají na svou 
velikost a  neohroženost, trochu 
jako Fous a Lap. Jiné se zas snad
něji dokážou vyrovnat s tím, když 
jim máma nebo táta schází. Mohou 

si dovolit být ‚cíťa‘ a třeba i utěšit 
někoho jiného, kdo si zrovna roz
bil koleno nebo smutní. S mámou 
uvnitř, na kterou je spoleh, se mo
hou obrátit třeba na mámu učitelku 
nebo tátu učitele nebo svého kama
ráda. Všechny tyto kroky do světa 
jsou zároveň momenty odloučení 
i  růstu. To, jak do nich vkročíme, 
zda plni obav nebo naděje a oče
kávání, do velké míry souvisí s tím, 
jací jsme a jak proběhla naše první 
odloučení. Bude také záležet na 
tom, s  jakou nás do světa posílají 
rodiče a  to včetně jejich nevědo
mých myšlenek a vlastních zážitků 
odloučení. Těžký porod, vážná ope
race nebo třeba nečekané odlou
čení v dětství mohou působit jako 
trauma, které je třeba uchopit a po
chopit, abychom o něj při každém 
dalším odloučení nezakopli. Někdy 
v sobě také trauma nesou rodiče 
a pak mluvíme o mezigeneračním 
přenosu traumatu, o kterém píše 
například Selma Fraiberg v článku 
Ghosts in the Nursery z roku 1975, 
což by se dalo volně přeložit jako 
Přízraky v dětském pokoji.

Bion (1962) a O‘Shaughnessyová 
(1964) píší o tom, jak zásadní je pro 
rozvoj myšlení 3 způsob, jakým zpra
cujeme prožitky ze situací, kdy nám 
někdo chybí (absent object). Bion 
zkoumá, jak se rodí myšlenky a my
šlení. Ve své knize Learning from 
Experience popisuje, jak miminka 
nejprve zažívají hlad a  to, že jim 
prso‡ chybí, ne jako absenci dob
rého (mlíčka, objetí a  laskavého 

3 Myšlení/přemýšlení
glosář str. 52

‡ Good and bad breast 
(dobrý a zlý prs) jsou 

v kleiniánské a post‑
kleiniánské tradici po-
užívány ve smyslu díl-
čího objektu, tj. kromě 

prsa s mlékem i matčiny 
oči, objetí, její vůně, atd. 

které ještě nejsou vní-
mány uceleně jako 

celistvý objekt.
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pohledu mámy), ale jako přítomnost 
něčeho strašného. Časem se musí 
posunout od prožívání chybějícího 
dobrého prsu ve fantazii jako přítom
nosti prsu zlého a dospět k tomu, 
že dokážou pomyslet na skutečný 
dobrý prs, který jim chybí. Tento zá
sadní krok k poznání je těžký, vzhle
dem k tomu, že špatný prs, který se 
zdá přítomný, trápí hlady až k smrti. 
Miminko musí být schopné tento 
strach a bolest unést natolik dlouho, 
aby o nich mohlo přemýšlet a po
myslet na to, že to, co potřebuje, je 
chybějící dobrý prs. Toto poznání 
dobrého prsu v  myšlenkách mu 
také pomůže zvládnout momenty, 
kdy má hlad, nebo mu máma chybí. 
A tak se dá říct, že chybějící objekt 
dává miminku první příležitost po
znat realitu v myšlenkách a  také 
mu k tomu dává popud tím, že mu 
umožňuje lépe nést frustraci.

Anne Alvarezová (1992, 1998) pak 
přidává důležitý rozměr zážitku 

s objektem, který je s námi (the pre
sent object). Rodiče tak podle ní plní 
několik funkcí, které podporují pro
ces poznávání reality. Patří mezi ně 
ochota dítě ‚oživit‘, hledat, a také ho 
získat zpět po depresivních momen
tech. Důležité je i jestli se po odlou
čení vracíme s radostí ze shledání, 
schopnost ocenit radost a nadšení 
svého dítěte, podpořit jeho snahy 
o reparaci a odpustit mu (Alvarezová 
1998, str. 216). Můžeme se dohado
vat, že Šedík dokáže využít těchto 
rozměrů maminčiny péče a udržet 
si ji v myšlenkách, když se snaží ne
jen obejít bez mámy, ale také najít 
svou vlastní cestu.

Kniha je určena předškolákům a dě
tem mladšího školního věku, tedy 
období, kdy děti procházejí promě
nou. Myslím, že jak příběh, který je 
plný humoru i libozvučných slov, tak 
i krásné ilustrace potěší nejen děti, 
ale i rodiče, kteří jim pomáhají vkro
čit do světa.

Poděkování

Ráda bych vřele poděkovala Ester Staré, že mi dovolila použít ilustrace ze své knihy.
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Glosář

V  gangu jako stavu mysli se obrany a  organizace osobnosti blíží paranoidně‑
‑schizoidní pozici, kterou popisuje Melanie Klein (1946). Dominantní a destruk-
tivní části self ovládnou části osobnosti, které by je mohly vystavit pocitům po-
třebnosti, malosti, a neznalosti, a to vládou teroru. Tento dynamický proces, který 
se odehrává v gangu, může také účinně strukturovat osobnost jedince atmosférou 
zastrašování, strachu z odvety a tlakem na konformitu.

Zda převládá mentalita gangu nebo skupiny závisí hlavně na tom, jaké převládají 
projektivní procesy a do jaké míry je možné se sžít s pocity křehkosti a potřebnosti. 
Jinými slovy integrace částí osobnosti je klíčová pro přeměnu z gangu na skupinu.

Canham, Hamish (2002) Group and Gang States of Mind. Journal of Child 
Psychotherapy, v.28 (2),

Truchlení souvisí s depresivní pozicí v kleiniánské teorii. Depresivní pozice je men-
tální konstelace, která je zásadní pro vývoj dítěte. Normálně se objevuje poprvé 
v druhé polovině prvního roku života. Opakovaně se s ní setkáváme a přepraco-
váváme ji v průběhu raného dětství a v dalších etapách celého života. Ústřední je 
poznání nenávistných pocitů a nevědomých fantazií vůči objektům naší lásky, pra-
původně matce. Nejprve zažíváme jakoby dva dílčí objekty: ideální, který milujeme 
a persekuční, který nenávidíme. V této dřívější konstelaci (která se nazývá para-
noidně schizoidní) je úzkost zažívána především jako úzkost o přežití sebe sama. 
V depresivní pozici je zažívána také úzkost o druhého.

Pokud se podaří udržet spojení laskavého a nenáviděného, začne se úzkost zamě-
řovat na druhého jako celistvý objekt. Zažíváme tedy obavu, aby byl v pořádku 
a přežil, a s tím souvisí také pocity lítosti, viny a stesku, které vedou k prohloubení 
lásky. S tím, že toužíme po tom, co bylo poškozeno nenávistí, přichází také snaha 
o nápravu. Vede to k rozšíření schopností ega a realističtějšímu a hlubšímu pro-
žívání světa. Psychický růst je tak úzce spojen se ztrátou a truchlením. Poznání 
druhého jako odděleného od nás zahrnuje jeho vztahy k ostatním, a tak i poznání 
oidipovské situace doprovází depresivní pozici.

https://melanie ‑klein ‑trust.org.uk/theory/depressive ‑position/

Vnitřní gang

Truchlení 
(work of mourning) 
a depresivní pozice

https://melanie-klein-trust.org.uk/theory/depressive-position/
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Přemýšlení v práci Wilfreda Biona souvisí se spojením mezi lidmi – je to snaha 
pochopit a uchopit skutečnost, porozumět sobě a druhým. Přemýšlení je emotivní 
zážitek; snaha poznat sebe nebo druhé. Bion označuje tento zásadní způsob myš-
lení symbolem K. (O‘Shaughnessy 1981, p. 181) Schopnost přemýšlet, mít myšlenky, 
vychází z citového zážitku, kdy někdo přemýšlí o nás a poznává nás. (Bion 1962, 
1967) Bion pro tento vzájemný proces mezi matkou a miminkem navrhl termín con-
tainer – contained. Miminka sdělují své primitivní citové a tělesné zážitky matce, 
aby je přijala a poznala. Matka používá svojí představivost (reverie), aby sdělení 
uchopila a pochopila, co dítě komunikuje, a odpověděla. Její myšlení promění ci-
tové stavy miminka v zážitek, který je možné poznat, snést a pochopit. Když mu 
matka opakovaně takto porozumí, umožňuje mu tuto schopnost zvnitřnit, vybu-
dovat si vlastní schopnost věcem porozumět a vytvořit si prostor pro přemýšlení 
ve své mysli. Tento proces je pro vývoj mysli stejně nepostradatelný, jako jsou jídlo 
a péče nezbytné pro přežití dítěte.

Ronald Britton tento koncept rozvíjí a poukazuje na zásadní roli otce (jakožto 
třetího) v procesu myšlení i samotného containmentu. Britton klade důraz na 
Oidipovský komplex jako základnu psychické reality. Originálnost jeho myšlení 
se ukazuje především v jeho porozumění vnitřnímu trojúhelníku, který reprezen-
tuje spojení mezi dítětem a rodiči a je zásadní pro růst poznání a pro mentální ži-
vot. Tyto myšlenky, které publikoval v práci ‘The Missing Link’ (1989) (Chybějící 
spojení), nadále rozvíjí ve své práci s pacienty, kteří se obávají katastrofy, když za-
čnou vnímat spojení mezi svými rodiči. Navrhuje, že důsledkem je, že tito pacienti 
si nemohou vytvořit prototyp vztahu, ve kterém jsou pozorovateli a neúčastní se 
ho, tedy třetí pozici. Do tohoto vnitřního trojúhelníku Britton také umisťuje ima-
ginaci. V jeho pohledu je imaginace mentální prostor, který vzniká v představivosti. 
Buď se pacient v zásadě pravdě vyhýbá nebo ji hledá, podle toho, zda je ukotven ve 
fantazii, která se řídí principem naplňování fantazií, nebo hledání reality. Tento 
poetický prostor obsahuje primární (rodičovský) pár, který nelze pozorovat a může 
tak být vytvořen jen v představách.

https://melanie ‑klein ‑trust.org.uk/writers/ron ‑britton/

Myšlení/přemýšlení

https://melanie-klein-trust.org.uk/writers/ron-britton/
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