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Úvod do druhé části kurzu
Zde začíná skutečná léčba

Therapist by Nick Youngson, Pix4free

Podklady ke 
stažení

Lék nebo nástroj?

Downloaded from flickr.com
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Podmínky úspěšné operace

• Pacientův souhlas
• Volba správného okamžiku
• Předoperační příprava
• Správné místo a směr řezu
• Pooperační péče

Vanesa, 30 let

Dvě děti, žije se svým třetím manželem, podezření 
na domácí násilí



03.02.2022

3

Rozhovor A

Jak se máte?

Mám se dobře.

Nucený úsměv
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Ne, vidím, že nejste v pořádku. Něco je špatně.

Ne, všechno je v pořádku.

Ale ne … ta modřina na vaší paži! Váš manžel vás zase udeřil!
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To byla nehoda, nechtěl mi ublížit.

Ne, to nebyla nehoda. Je to pořád dokola. Řeknu vám, musíte od něj odejít, jinak vám 
může opravdu ublížit.

Je to dobrý člověk, jen když má hodně práce, potřebuje to napětí uvolnit. Dá si nějaké to pivo 
a občas mě udeří. Ale už mi slíbil, že s pitím přestane.
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Moje zkušenost je, že se takový člověk nikdy nezmění. A určitě ne kvůli vám.

Věřte mi, znám ho. Vždycky se mi mnohokrát omlouvá, když se něco takového stane.

Je to typický příběh zneužívaných žen. Manžel je bije, pak slíbí, že se polepší, a pak je bije 
znovu a to bití je čím dál horší.
Mimochodem, co děti?  Ty nejsou jeho, že ano? Také je bije?
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Ne, je na ně milý. Jenom jednou, když syn byl trochu hlučný a manžel chtěl spát, dal mu 
pohlavek, ale jinak je nebije.

Takže už vašeho syna udeřil. Jestli jste zodpovědná matka, která své děti miluje, odejdete od 
něj. Jinak je nebezpečí, že jim také ublíží.

Rozhovor B
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Jak se máte?

Mám se dobře.

Nucený úsměv

Všechno je v naprostém pořádku.
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No … většina věcí je v pořádku.

Jsou věci, které jsou v pořádku, a jsou věci, které nejsou.

(po chvíli váhání, s třesoucím s hlasem) Včera jsem měla hádku s manželem.
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Nemáte ráda konflikty.

NE, nemám ráda hádky. A jsou stále častější.

Je už toho moc.
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On je to jinak dobrý člověk, ale občas vybuchne.

Je to dobrý člověk a občas vás praští.

Hm. Občas dokonce váhám, jestli s ním vůbec zůstat.
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Vaše pocity kolísají, někdy chcete být s ním a někdy z něj máte trochu strach.

Strach ne … no možná trochu. Víte, děti jsou jenom moje, mají jiného tatínka. A on se na ně 
někdy zlobí. Dokonce jednou mého syna udeřil. Jiřík tomu nerozuměl a začal plakat.

Jste dobrá matka a nesnesete se dívat, jak vaše dítě pláče.
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Kdyby mlátil jenom mě, tak bych to nějak překousla, někdy ho i trochu provokuju. Ale když 
udeří děti, cítím se hrozně.

Máte opravdu obavu, že by jim mohl ublížit.

Už bych od něj odešla, ale víte, je to můj třetí manžel. Předchozí manželé byli také násilníci 
a mám strach, že by to skončilo s příštím manželem stejně.
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A nebo B?

Dialog A
• Komunikace vázne
• Místo toho, aby se Vanesa snažila problém

řešit, tráví čas tím, že obhajuje manžela
• Terapeut nevěří, že se Vanesa může sama

správně rozhodnout a snaží se ji dotlačit k tomu, aby manžela 
opustila

• Jejich cíle v terapii jsou odlišné: 
• Pacientka buď nebude chtít nic měnit, nebo bude chtít pomoci, aby 

manželství lépe snášela
• Terapeutův cíl je, aby manžela opustila

Dialog B

• Komunikace je plynulá
• Terapeut respektuje pacientčinu autonomii

a Vanesa připouští, že jsou v jejím manželství
problémy, které potřebují řešit

• Je pravděpodobné, že najdou společné cíle v terapii:
• Přecitlivělost (Řepík - Agrimony) a strach (Kejklířka - Mimulus) z konfliktů
• Opakuje stejnou chybu stále dokola (Poupě kaštanu - Chestnut Bud)
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Motivační rozhovory
• Sada technik sloužících ke zlepšení 

terapeutického vztahu a k motivaci 
pacienta ke změně

• Metoda byla původně vyvinuta pro práci 
s alkoholiky a narkomany

• Později se začala využívat v mnoha oblastech 
lidské činnosti

Principy Bachovy terapie

Komunikační techniky
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Terapeutický dialog

Doporučení pro dobrou 
praxi Bachovy terapie

V příštím videu uvidíte …
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V raných letech mé profesionální kariéry jsem si
dával otázku: Jak mohu vyléčit, nebo změnit, tuto
osobu? Nyní bych si tuto otázku položil jinak: Jak
mohu s tímto člověkem vytvořit vztah, který by mohl
využít ke svému osobnímu růstu?

Carl R. Rogers


