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Psychoterapeutické školy

• Sú teoretické rámce, ktoré všeobecne vysvetľujú účinnosť psychoterapie a odôvodňujú jej prostriedky

• Doposiaľ neexistuje všeobecne prijatá teória osobnosti, patogenézy porúch a mechanizmov účinku liečby

• Preto existujú rôzne školy, rôzne teoretické rámce, ktoré zväčša nadväzujú na rôzne teórie osobnosti. Ich vzájomné vzťahy 
sú často kontroverzné

• „Veľké“ a slávne teórie sú príťažlivé, pôsobia sugestívne. Aj veľkých autorov treba študovať obozretne a kriticky

• Každá škola, ktorá vybudovala svoju teóriu, má prakticky užitočné konsekvencie: nie univerzálne ale čiastkové.

• Školu si terapeut volí podľa osobnej preferencie, techniku alebo metódu sa naučí

• Škola odôvodňuje techniky, techniky realizujú teoretické predstavy školy

• Vychádzajú z jednotlivých filozofií

• Na ich základe sa formovali psychoterapeutické smery

Psychoterapeutické školy- rozdelenie

Rozlišujeme 3 základné školy: 

1. Analytická škola (dynamická, hlbinná)- jej predstaviteľom je S. Freud, rozvíja sa na prelome 19.-20. storočia. Freud
skúmal rôzne neurotické prejavy svojich pacientov a na základe vypozorovaných mechanizmov začal vytvárať vlastnú 
teóriu duševných porúch. Analyzoval tiež sny svojich pacientov a starú mytológiu, čo boli oboje významné zdroje 
informácií o ľudskom nevedomí. Psychoanalýza niekedy býva označovaná ako 1. viedenská škola psychoterapie. Ďalšími 
predstaviteľmi: A. Adler a J.C. Jung-zdôrazňujú vplyv minulých zážitkov a skúseností a „zvedomovanie“ nevedomých 
procesov so zdôraznením ich vplyvu na súčasné prežívanie a konanie.

2. Humanistická škola- vznikala v 50.rokoch 20. storočia a je veľmi blízka existenciálnej psychoterapii. C.  Rogers založil na 
osobu zameranú psychoterapiu. Hlavnými rysmi tohoto smeru sú: akceptácia, empatia a aktívne počúvanie zo strany 
terapeuta bez odsudzovania klienta. Klient je vedený k väčšiemu sebauplatneniu. Využíva tzv. nedirektívny prístup. 
Uzdravenie pacienta je samovoľný postup, ku ktorému počas terapie dospeje samotný pacient. Do humanistickej školy sa 
zaraďujú aj existenciálne smery - založené na existenciálnej filozofii na prelome 19. a 20. storočia. Podstatné témy: ľudská 
smrteľnosť, osamelosť, starnutie, zodpovednosť za svoje činy, zmysel života a pod. (L. Biswanger, V. Frankl).

3. Kognitívna a behaviorálna škola- definuje sa ako  „pokus meniť ľudské správanie a emócie“ na základe využitia teórie 
učenia (Eysenck). Sústreďuje sa na aktuálne správanie, symptómy, odúčanie, modifikáciu, t.j. odstraňovanie symptómov 
(nie hľadanie nevedomých príčin). Je zacielená na problémové správanie. Poruchy správania sú naučenými reakciami. 
Učenie sa považuje za hlavný zdroj rozvoja porúch, je to aj hlavný prostriedok liečby. Využíva tzv. direktívny prístup k 
pacientovi. 



Súčasné psychoterapeutické smery (Kratochvíl a kol,. 1997)

1. Z analytickej (hlbinnej, dynamickej) školy vychádza: 

• Psychoanalýza (S. Freud)

• Individuálna psychológia (A.Adler)

• Analytická psychológia (C.G.Jung) 

• Neoanalýza

• Dynamická a interpersonálna psychoterapia (Komunikačná psychoterapia, Transakčná analýza)

2. Z humanistickej školy vychádza: 

• Rogersovská psychoterapia (C. Rogers)

• Gestalt terapia (F. Pearls)

Existenciálne smery: 

• Daseinanalýza (L. Biswanger)

• Logoterapia (V. Frankl)

3. Z kognitívno-behaviorálnej školy vychádza: 

• Behaviorálna, kognitívno-behaviorálna terapia (Racionálne-emočná terapia A. Ellisa, Kognitívna terapia A. Becka), 
psychosociálne a psychoedukačné programy pre chorých so schizofréniou

Psychoanalýza

• Hlavným predstaviteľom- S. Freud (1856-1939)

• Základným konceptom psychoanalýzy sú tri vrstvy štruktúry psychiky:

• Id – nevedomé pudenie- základná energia pre psychické procesy

• princíp slasti - libido (a neskôr Thanatos)

• Ego – uvedomované prežívanie

• princíp reality

• Superego – etické normy

• princíp dokonalosti

Sigmund Freud

Vysvetlenie vzniku symptómov (psychoanalýza)

Id Superego

riešenie spoločensky
prijateľným spôsobom
=
sublimácia 

potlačenie do nevedomia
=
konflikt, energia 
konvertovaná na symptóm



Základné koncepty psychoanalýzy 

1. Nevedomie- je rezervoárom libida,  určuje hlavný obsah akejkoľvek vedomej aktivity subjektu, odhalenie 
potlačených konfliktov v nevedomí sa prejaví ako symptóm

2. Libido (sexuálny pud) je základnou biologickou energiou (všetky pohnútky, vzťahy, činnosti sú 
determinované sexuálnou potrebou)

• V patologických prípadoch (neuróza, schizofrénia) sú libidózne pohnútky zvýšené a „jáska“ kontrola je 
oslabená,  dochádza k vytesneniu sexuálnych, pre „ja“ traumatických zážitkov  mimo vedomia - vzniká 
symptóm

• Teória pregenitálnej infantilnej sexuality – v rannom detstve rozlišuje fázy: orálna, sadisticko-análna, falická
(nenaplnenie týchto štádií, resp. fixácia na ne,  môže znamenať celoživotné poruchové správanie)

• Oidipovský (a Elektrin) komplex – vzniká v 3.- 6.roku života dieťaťa, nevedomý erotický vzťah dieťaťa k 
rodičovi opačného pohlavia, rodič rovnakého pohlavia je vnímaný ako sok

• Kastračný komplex – strach chlapca zo straty penisu, závisť dievčaťa, že nemá penis

3. Freud rozpracoval vývojovú dynamiku neuróz- nevyriešené infantilné konflikty a frustrácie sú podstatné pre 
vznik neurózy

Prenosová (transferenčná) neuróza
Prenosová (transferenčná) neuróza je v terapeutickom vzťahu analógom pôvodného neurotického ochorenia 
(infantilnej neurózy) vzniknutého poruchou psychosexuálneho vývoja

Pri riešení prenosovej  (transferenčnej) neurózy sa v rámci terapeutického vzťahu využíva: 
1. Prenos- pacient prenáša konflikty z detstva, nenávisť, želania, očakávania na terapeuta 

(nevedomá generalizácia)
2. Protiprenos - opačne – prenos zo strany terapeuta na pacienta
3. Odpor - blokujúca sila, ktorá sa stavia proti voľnému vysloveniu myšlienok

Psychoterapia je reprodukciou pôvodnej (infantilnej) neurózy v rámci prenosového vzťahu. Chorý dosiahne 
náhľad na nevedomé príčiny súčasných patologických reakcií

Techniky používané v psychoanalýze: 

• metóda voľných asociácií- možnosť povedať všetko bez zábran, v zdanlivo nezmyselných asociáciách sa 
identifikujú potlačené konflikty, cieľom je odstránenie fixácií a regresie, z prenosu sa vytvára dôležitý faktor 
terapie

• analýza snov - nie je to výklad snov ako snár, ale analýza prežívania, zabudnutia, znovuvybavenia, emočného 
sprievodu, sen sa chápe ako symbol, psychoterapia je prekladom symbolov

• meč, puška, pero – penis
• jaskyňa, taška, temnota – vagína, maternica

Prínos a kritické výhrady voči psychoanalýze
Prínosom psychonalýzy je vytvorenie 3 teoretických  modelov osobnosti: 

1. traumatický – psychotraumatizujúce zážitky vedú k problémom

2. topografický – nevedomie, predvedomie, vedomie

3. štrukturálny – 3 psychické inštancie – „ID“- pudová zložka „SUPEREGO“- ideály a etické normy,  „EGO“-
regulačná zložka duševného života

Kritika psychoanalýzy (Adler, Jung):

• sexuálne libido je základnou biologickou energiou a Freudova psychológia osobnosti je „psychológia onoho“, t.j. 
psychológiou sexuálneho libida (všetky pohnútky, vzťahy, činnosti sú determinované sexuálnou potrebou)

• nevedomie, ktoré je rezervoárom libida určuje hlavný obsah akejkoľvek vedomej aktivity subjektu

• psychoanalýza je biologizáciou ľudskej histórie, zanedbáva jeho socio-kultúrne súvislosti

• účinný terapeutický vzťah nemá byť reprodukciou minulých traumatických konfliktov či emócií, ale novým 
tvorivým ľudským vzťahom

• odhalenie traumy nemusí byť vždy katarziou, ale môže byť zdrojom  retraumatizácie chorého



Individuálna psychológia

Alfréd Adler (1870-1937)

Princípy a prínosy:

• Radikálne odmieta Freudov libidózny determinizmus

• Hlavnou determinantou orientácie ľudského života je v potrebe uplatnenia sa a presadenia sa v spoločnosti a v túžbe po 
moci

• Prikladá význam sociálnej interakcii v patogenéze a v psychoterapii psychických porúch

• Človek sa snaží úspešne začleniť do spoločnosti, ak sa mu to nepodarí vzniká neuróza (konflikt medzi predstavami o sebe a 
akceptáciou )

• Poukazuje na podstatný význam raného detstva na ďalší vývoj osobnosti, význam rodinnej mikrolímy

• Význam súrodeneckých vzťahov – vekové rozdiely medzi súrodencami majú vplyv na formovanie postojov

• Zaoberá sa pocitom menejcennosti v infantilnej fáze vývoja a jeho transformáciou do obranných a kompenzačných a 
neurotických reakcií

• Individuálna psychológia je začiatkom sociálno-psychologických a sociálno-terapeutických prístupov k poruchám

Analytická psychológia
Carl Gustav Jung (1875-1961)- prvý kritik S. Freuda

Princípy a prínosy:

• Predpokladá pri neurózach existenciu zníženého vedomia

• Pri schizofrénii (demencia praecox) je podstatou produkcia snov za bdelého stavu (podobnosť schizofrénie so snovými 
stavmi)

• Jungova koncepcia podvedomia je širšia- osobnosť vytesňuje z vedomia traumatické zážitky, ktoré majú svoj energetický 
náboj, pôsobia mimo vedomia a vytvárajú tzv. komplexy

• Freudovu analýzu snov a voľných asociácií doplnil o metódy asociačného experimentu (sledovanie reakcií pacienta na 
slovné podnety)

• Regresiu chápe ako zvrat vo vývoji osobnosti k ontogeneticky a fylogeneticky starým typoch správania, ktoré nazýva 
archetypy- majú ustálenú formu, dedia sa na generácie, majú podstatnú motivujúcu funkciu v psychickej činnosti, tzv. 
kolektívne podvedomie

• Človek sa v priebehu života rozvíja, zlepšuje a dozrieva, v rámci čoho prebieha:  socializácia – vytvorenie rodiny a 
spoločenského postavenia a individuácia – sústredenie na vlastné zrenie a integráciu osobnosti

• Jungova typológia osobnosti – rozdelenie osobností na introverti a extroverti 

Neoanalýza

Predstavitelia:  N. Cameron, H.S. Sullivan, K. Horneyová, D. Rappaport, E. Fromm

Princípy a prínosy: 

• Ide o smer, ktorý sa rozšíril najmä v USA od konca 30-tych rokov 20. storočia na báze zjednotenia psychoanalýzy a 
amerických sociologických a etnologických teórií (najmä kultúrnej antropológie)

• Neoanalýza – neofreudizmus je psychoanalýza, ktorá odmieta inštinktívne a biologické základy klasickej 
psychoanalýzy a hľadá zdroj konfliktov v sociálnej sfére, v raných detských zážitkoch.  Väčšinou zostáva pri metóde 
voľných asociácií.

• Väčšina autorov vychádza z uznania nevedomej regulácie správania bez ohľadu na závažnosť, akú mu pripisujú. 
Význam sexuality a libida nie je chápaný tak ortodoxne. Základnou myšlienkou je princíp sociálneho determinizmu 
(E. Fromm) alebo princíp kultúrneho determinizmu (A. Kardiner), ktorý na rozdiel od Freudovho biologizmu
vychádza z osobnosti. Ťažisko pozornosti sa z vnútropsychických procesov prenáša na interpersonálne vzťahy-
hovorí sa o socializácii psychoanalýzy.



Dynamická psychoterapia

Franz Alexander (1891-1963) 

Princípy a prínosy: 

• Hlavným východiskom je psychoanalýza, nevedomá motivácia a intrapsychické konflikty

• Súčasné intrapsychické a interpesonálne problémy majú korene v pacientovej minulosti

• Súčasné konflikty interpersonálne  t.j. vonkajšie konflikty sú odrazom intrapsychických, ktoré môžu byť vo vzájomnom 
konflikte

• Symptómy sú dôsledkom vonkajšieho stresu, ako aj prejavom potlačených, nevyjadrených pocitov

• Aktuálny konflikt je opakovaním emocionálne nespracovaného konfliktu z detstva- tzv. bazálneho konfliktu

• Podstatou psychoterapie je  riešenie súčasného konfliktu a nachádzanie spojenia v minulosti

• Význam má prenos citov z jednej osoby na druhé,  tzv. patologická generalizácia (prenášanie skúsenosti z jednej situácie 
na druhú)

• V terapii je potrebná interpretácia a získanie náhľadu, potreba oddeliť minulosť od prítomnosti

V dynamickej terapii sa využíva: 

• emočná korektívna skúsenosť – pacient sa stretne u terapeuta s inou reakciou na svoje jednanie, než s akou sa stretával 
doteraz

• Predstavuje začiatok tzv. psychosomatickej medicíny

Interpersonálna terapia

Predstavitelia: H.S. Sullivan, K. Horneyová, V.N. Mjasiščev, G. Klerman

Princípy a prínosy: 

• V centre prístupu je hľadanie súvislosti medzi depresívnymi príznakmi a súčasnými interpersonálnymi problémami

• Cieľom je zásah do utvárania symptómov a porúch v sociálnych vzťahoch

• H.S Sullivan- zakladateľ tzv. interpersonálnej teórie psychiatrie- psychiatria je veda o interpersonálnych vzťahoch, osobnosť je 
súborom medziľudských vzťahov

• Rozlišuje dva základné zdroje ľudského správania sa: potrebu uspokojenia a potrebu bezpečia

• Podstatou psychických porúch je frustrácia potreby bezpečia a uspokojenia v medziľudských vzťahoch v ranom detstve

• V terapii ide o vybavenie a nápravu neuspokojených vzťahov

• K. Horneyová - neurotické správanie pramení zo sociálnych a kultúrnych faktorov, najmä z porúch medziľudských vzťahov, ide o 
naučené vzorce správania získané na základe  rôznych situácií v rodine

Transakčná analýza
Predstaviteľ: E. Berne (1910-1970)

Princípy a prínosy: 

• Využíva princíp skupinovej psychoterapie, didaktický prístup

• Pacienti majú porozumieť svojim stavom ega a brať do úvahy stavy ega druhých

• Majú nahradiť neúprimné hry so skrytými transakciami za jednoduchú úprimnú komunikáciu s vytvorením  
autentických vzťahov

• Snaží sa poskytnúť pomoc, dopracovanie sa k optimistickému scenáru: „Ja som dobrý, vy ste dobrí“

Základným princípom Transakčnej analýzy je analýza štruktúry, ktorá  je založená na  3 stavoch ega: 

1. Dieťa – t.j. detský stav ega, prežívanie a správanie sa človeka do 6 r., riadi sa prevažne pocitmi a vnemami              

2. Dospelý- kriticky spracováva skúsenosti, uvažuje vecne

3.        Rodič – vychádza z prevzatých poznatkov, tradícií a hodnôt, účelne funguje pri neobvyklých situáciách

Využíva: 

• Analýzu transakcií- skúma, aké stavy sú aktivizované pri interakcii dvoch osôb, problém tzv. „skríženej komunikácie“ 

• Analýzu scenára- scenár je životný plán, ktorý sa vytvára pôsobením prostredia a výchovy v detstve

• Analýzu  hier- hranie hier sa vyskytuje pri konaní podľa nevhodného scenára, sú to štandardné spôsoby ľudského jednania

Využitie: terapia neuróz, úzkostných stavov, depresie (reaktívnej), poruchy osobnosti



Transakčná analýza Eric Berne
kniha „Jak si lidé hrají“

rodič

dospelý

dieťa

komplementárna transakcia (komunikácia) :
ja som OK
ty si OK

rodič

dospelý

dieťa

Transakčná analýza Eric Berne
kniha „Jak si lidé hrají“

rodič

dospelý

dieťa

rodič

dospelý

dieťa

Nevieš, kde mám 
telefón?

Ty si raz zabudneš aj 
vlastnú hlavu.

Komunikačná psychoterapia

Predstavitelia: D.Jackson, P. Watzlawick

• Nazýva sa tiež interakčná, strategická

• Vychádza z tvrdenia, že v interpesonálnych vzťahoch sa nedá nekomunikovať, t.j. aj mlčanie je formou komunikácie

• Každé vyjadrenie má obsahovú aj vzťahovú stránku- metakomunikácia

Vzťah komunikujúcich môže byť : 

1. Symetrický - na rovnakej úrovni

2. Komplementárny - jeden je nadradený

3. Metakomplementárny - skrytá manipulácia

Škola  Palo Alto v Kalifornii sa venovala:

• tzv. dvojnej väzbe- „schizofrenoidná“ (Bateson),  ktorá v detstve vedie k vzniku schizofrénie

• Patologické správanie pretrváva vtedy, keď je opakovane posilňované v priebehu sociálnej interakcie

• Dôraz je kladený na prítomnosť, nie na minulosť

Podľa tejto školy existujú 3 druhy nevhodného riešenia problému:

1. Popretie problému

2. Riešenie „neriešiteľného“

3. Hra “bez konca“



Humanistická psychoterapia- Rogersovská
psychoterapia 
Carl R. Rogers (1902-1987)

Princípy a prínosy:

• patrí k humanistickej psychoterapii

• psychoterapia zameraná na klienta

• sústredenie na pacientovu prítomnosť

• každý má v sebe prirodzené dobro

• človek je bytosťou, ktorá v sebe obsahuje potenciál pozitívneho vývoja, duchovného rastu a sebazdokonaľovania. Tento 
potenciál sa napĺňa vďaka tzv. sebaaktualizačnej tendencii

• máme umožniť pacientovi (klientovi) sebarealizáciu tým, že facilitujeme jeho vnútorné schopnosti

• empatia – schopnosť terapeuta vcítiť sa do prežívania pacienta a chápať to čo nám pacient hovorí, takým spôsobom akým 
to on sám chápe a prežíva

• v psychoterapii zohráva význam: atmosféra bezpečia, akceptovanie pacienta, autenticita psychoterapeuta, nedirektívny 
prístup

Gestalt terapia
Fritz Pearls (1894-1970)

Pozn. „gestalt“ – predstavuje tvar, celok, celistvosť

Princípy a prínosy: 

• patrí k humanistickej psychoterapii

• využitie princípu „tu a teraz“  - nemysli na minulosť, uchop prítomnosť

• uvedomenie si pocitov, vzťahov

• hranie rol – napr. sadnite si na stoličku vášho otca a reagujte, akoby reagoval on

• ak si nahnevaný, tak to ukáž naplno 

• uvedom si sám seba a váž si sám seba, ale prijmi aj zodpovednosť

• „Ja“ princíp podobne ako v asertivite

Existenciálna psychoterapia
• Zdôrazňuje jedinečnosť osobnosti človeka. Podporuje rast jeho osobnosti a jeho sebarealizáciu

• Smery existenciálnej psychoterapie sú:  daseinanalýza a logoterapia

Daseinanalýza

Ludwig Binswanger (1881-1966)

Princípy a prínosy:

• Vychádza z existenciálnej filozofie Martina Heideggera a fenomenologickej filozofie Edmunda Husserla

• Cieľom je pochopenie ľudskej existencie, aby bol pacient „sám sebou“ a získal zrelší postoj k životu, väčšie sebavedomie a 
„naplnil svoje bytie“

• Neradí pacientov do diagnostických kategórií

• Rešpektuje pacientovu subjektívnu skúsenosť



Logoterapia

Viktor Frankl (1905-1997)

Princípy a prínosy: 

• Zaviedol pojmy: existenciálna úzkosť, transferencia (prekonanie samého seba),  paradoxná intencia (vykonáva sa to, čoho 
sa jedinec bojí)

• Jednou o základných hodnôt života je nájdenie zmyslu vlastného života. Zmyslom života môže byť dosiahnutie 
duchovných hodnôt a vyšších cieľov – napríklad žitie pre druhých ktorí ho potrebujú

• Ak nevieme nájsť zmysel nášho života sme ohrození existenciálnou frustráciou

• Potreba vytvorenia tzv. pyramídy hodnôt- pri strate jednej hodnoty sa môžeme oprieť o ďalšiu, ktorá je „pod ňou“, -
nestratíme zmysel života

Behaviorálna terapia
Predstavitelia.: I.P. Pavlov, Skinner, J. Wolpe

Princípy a prínosy: 

• Definuje sa ako  „pokus meniť ľudské správanie a emócie na základe využitia teórie učenia“ (Eysenck)

• Sústreďuje sa na aktuálne správanie, symptómy, odúčanie, modifikáciu, t.j. odstraňovanie symptómov (nie hľadanie nevedomých príčin)

• Je zacielená na problémové správanie

• Poruchy správania sú naučenými reakciami

• Učenie sa považuje za hlavný zdroj rozvoja porúch, je to aj hlavný prostriedok liečby

Hlavné prostriedky behaviorálnej terapie: učenie, podmieňovanie, posilňovanie, vyhasínanie, reaktívny a recipročný útlm

Hlavné metódy: 

• Averzívne (napr. Kantorovičov experiment, hypnotická averzia, vnútorná senzitizácia, technika zahanbenia)

• Desenzitizačné- Systematická desenzitizácia (J. Wolpe), Metóda zníženia napätia (Kondáš)

• Reedukačno-tréningové- negatívny tréning (Dunlap), pozitívny tréning, metóda tienenia, metóda dublovaného čítania a pod.

• Psychosociálne- Operačné podmieňovanie, Modelovanie a hranie roly, Štrukturálna modifikácia učením (Goldstein)

• Metódy sebakontroly a kognitívny postup: Sebapresadzujúci tréning (A. Salter), Stop- technika (J. Wolpe), Vnútorné posilňovanie (Cautel),  
Metóda vnútorného dialógu, Kognitívna reštrukturácia (Mahoney)

Kognitívno – behaviorálna psychoterapia 
Predstavitelia: H. J. Eysenck, A. Ellis, A. T. Beck

• Vznikla v druhej polovine 20.stor. ako výsledok integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie

• Vychádza z teórie učenia a kognitívnej psychológie - k behaviorálnej koncepcii je zapojená práca s myšlienkami (kogníciou)

• Zdrojom psychických problémov jedinca sú jeho jadrové presvedčenia a spôsob jeho  správania

• Zameriava sa na riešenie konkrétnych a prítomných problémov a problém udržujúcich faktorov

• Je zacielená na automatické myšlienky, kognitívne omyly, schémy

• Relatívne krátka, časovo obmedzená

• Štruktúrovaná, metodologicky prepracovaná, hodnotiteľná, v súčasnosti vedúca metóda vo výskume, t.j. vedecká

• Prevažne direktívna

• Vzťah založený na vzájomnej spolupráci

• Súčasťou je - edukácia pacienta, relaxačné techniky, nácvik sociálnych zručností, prevencia relapsu, zápis a vyhodnocovanie 
pozitívnych a negatívnych skúseností, zadávanie úloh a ich kontrola

Základné princípy KBT: 

1. Nácvik – asertivity, sociálnych schopností

2. Riešenie problému

3. Práca s myšlienkami a schémami

Zaraďujeme: Racionálne-emočná terapia A. Ellisa a Kognitívna terapia A. Becka, psychosociálne a psychoedukačné programy 
pre chorých so schizofréniou



Eklektická – integratívna psychoterapia

• Pretože „veľké a exkluzívne školy sú pochybné, vzniká snaha vyhnúť sa im celkom a ťažiť z nich eklekticky, teda vyberať z 
každej časť, ktorú možno uplatniť v praxi alebo čiastkovo ju testovať

• V súčasnosti sa eklektický prístup označuje ako „integratívny“

• Ale skutočná integrácia je dosiaľ nemožná a nie je vylúčené, že nikdy možná nebude, preto pojem eklektický sa zdá 
adekvátnejší

• Eklekticizmus je reflexiou pragmatického postoja. Nehľadá sa pravda ale užitočnosť

Ďakujem za pozornosť


