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Skupinová psychoterapia - ciele

• Dosahuje terapeutické ciele pomocou skupinovej dynamiky, podstatné sú najmä 
vzťahy a interakcie medzi členmi skupiny 

• Zlepšuje duševné zdravie

• Odstraňuje poruchy spoločenského fungovania

• Zlepšuje celkovú adaptáciu

Ciele skupinovej psychoterapie:

• Dosiahnuť vzhľad- náhľad na ochorenie

• Zmeniť  maladaptívne postoje chorého a nevhodné vzorce správania sa

• Sprostredkovať poznatky o fungovaní interpersonálnych a skupinových procesov

• Podporovať tzv. zrenie osobnosti

• Odstrániť patologické príznaky- symptómy napr. nácvikom 

Skupinová psychoterapia

• Skupina je spoločenský útvar tvorený 2 a viac osobami

• Počet členov: 2-15 (optimum 5-10 členov)

• Trvanie skupiny: max 90 min, ideálne 60 min.

• Frekvencia stretnutí: 1-2x týždenne

• Celkové trvanie skupinových sedení: 6-8 týždňov

Terapeutická komunita- viac ako 15 členov

Špeciálne formy skupinovej terapie:

• Párová terapia

• Rodinná terapia



Činitele v skupinovej psychoterapii

• Kontakt a sympatia

• Súdržnosť a kohézia skupiny- znižujú sa vnútorné sociálne dištancie, zvyšujú sa 
vonkajšie vzťahy

• Funkcia, rola- vznik hierarchie na základe obľúbenosti a výkonnosti

• Štruktúra skupiny- je spoluurčená ľuďmi, ktorí ju tvoria, závisí aj od vonkajších 
vplyvov

• Dynamika skupiny- napredovanie vzťahov medzi členmi skupiny

Delenie skupiny podľa: 

• premenných (napr. pohlavie, vek, diagnóza): na  homogénne skupiny a 
heterogénne skupiny

• realizácie, t.j. účasti na programe na otvorené skupiny a zatvorené skupiny

Fázy zatvorenej skupiny: 

1. Fáza orientácie a závislosti- členovia odkrývajú len „bezpečné“ témy

2. Fáza konfliktov a konfrontácií- vzájomná kritika, hrozba odchodu zo skupiny

3. Fáza súdržnosti- dochádza k zníženiu závislosti, zosilnenie pocitu „my“

4. Fáza produktivity, konštruktívna fáza- dochádza ku korekciám a učenie nového 
správania sa

5. Záverečná fáza- príprava na ukončenie skupiny

Priebeh skupiny: 

1. Typ s vyrovnanou aktivitou od začiatku do konca

2. Typ s pasívnym začiatkom a pomalým vzrastom aktivity

3. Typ s postupným poklesom dobrej začiatočnej aktivity

4. Dvojfázový priebeh s krízovým obdobím

Priebeh skupiny

Faktory skupinovej psychoterapie

• Členstvo, t.j. prítomnosť v skupine

• Emočná opora zo strany členov a terapeutov

• Pomoc iným

• Sebaexplorácia a sebaprejavenie s uvoľnením emócií

• Spätná väzba, t.j. reakcia zo strany členov a terapeutov na svoje správanie

• Náhľad, t.j. budovanie si kritického postoja

• Emočná korektívna skúsenosť, t. j. iná reakcia na správanie člena skupiny, než na aké 
bol doteraz zvyknutý

• Nácvik nového správania

• Získanie nových informácií a sociálnych zručností



Zásady skupinovej psychoterapie

Kratochvíl (1978):

• Otvorenosť a úprimnosť

• Zodpovednosť

• Dodržiavanie dôvernosti

• Právo povedať „STOP“

• Tolerancia voči druhým

• Presný začiatok a koniec skupín

• Hovorí iba jeden člen skupiny

• Vedúci skupiny (terapeut) zasahuje len v obmedzenej miere

• Otázky sa kladú celej skupine

• Nehovorí sa o členovi, ktorý nie je prítomný na skupine

Pacienti v skupine: 

• Monopolista- je stredom pozornosti

• Kvaziterapeut – sa stotožňuje s terapeutom

• Agitátor- centruje pozornosť na istú tému

• Moralista- nahliada na veci zo všeobecného hľadiska

• Intelektualista- používa racionálne úvahy

• Kverulant- s ničím nesúhlasí, sťažuje sa

• Agresor- napáda ostatných

• Autista- extrémne uzavretý člen skupiny

Vedúci skupiny: 

• Aktívny vodca- poskytuje informácie, nácvik zručností, preberá zodpovednosť za 
dianie v skupine

• Terapeut ako člen skupiny- zostáva spočiatku pasívny, neskôr ako člen skupiny

• Moderátor (katalyzátor) - podnecuje interakcie medzi členmi v skupine, vystupuje 
ako expert

Pacienti a vedúci skupiny

Témy skupinovej psychoterapie

Diskusné sedenie:

• Biografické, t.j. diskusia o živote jednotlivých členov skupiny (terapia 
depresívnych, úzkostných porúch, porúch osobnosti, závislostí od PAL)

• Tématické, t.j. diskusia o zvolenej téme (terapia depresívnych, úzkostných porúch, 
porúch osobnosti, závislostí od PAL, schizofrénia)

• Interakčné, t.j. diskusia o vzájomných vzťahoch členov skupiny (neodporúča sa pri 
terapii psychóz z okruhu schizofrénie)



Východiská skupinovej psychoterapie

Skupinová psychoterapia vychádza z teoretickej koncepcie :

• Psychodráma

• Psychoanalýza

• Dynamická terapia

• Transakčná analýza

• Kognitívno-behaviorálnej terapie - KBT

Alebo má eklektický charakter – kombinovanie rôznych prvkov z jednotlivých 
vyhranených typov terapie

Skupinová psychoterapia založená na 

psychodráme

Psychodráma: J.L. Moreno- improvizované divadlo, prehrávanie problému, 
pohrúženie sa do deja a následná katarzia, je prítomný režisér (terapeut) a herci 
(pacienti)

• Technika monológu - verbalizácia vlastných myšlienok

• Technika dvojníka - druhý člen duplikuje naše vonkajšie správanie 

• Technika svedomia - druhý sa vcíti a vyjadruje naše vnútorné myšlienky

• Technika zrkadla- druhý prehráva tú istú udalosť tak, ako to sám vidí a vníma

Priebeh:

• Zahriatie

• Prezentácia problému

• Dramatizácia problému

• Zdieľanie skúsenosti, pocitov a názorov

Psychogymnastika: H. Junová- pantomimické stvárňovanie tém, vyjadrenie emócií, 
postojov pohybom

1. Fáza- úvodná (zahrievacia) pomocou pohybových cvičení

2. Fáza- pantomimická- zadanie témy a pantomimické znázornenie

3. Fáza- záverečná, uvoľnenie a relaxácia

Skupinová psychoterapia založená na 

psychoanalýze

Psychoanalýza v skupine

• S.R.Slavson (1890-1981)

• Rozpoznanie nevedomých tendencií pozorovaním správania druhých

• Prenosové vzťahy medzi členmi skupiny navzájom

Psychoanalýza skupiny

• S.H.Foulkes (1898-1976)

• Práca so skupinovou dynamikou, pozornosť interakciám a vzťahom medzi členmi 
skupiny

S.H. Foulkes



Skupinová psychoterapia založená na 

dynamickej terapii

Predstavitelia: F. Alexander, T. French

1. Vychádza z predpokladu, že v človeku sú vnútorné (intrapsychické) sily, ktoré môžu 
byť vo vzájomnom konflikte

• Ich interakcia tvorí intrapsychickú dynamiku

• Súčasné konflikty interpersonálne, t.j. vonkajšie konflikty s ľuďmi sú odrazom 
konfliktov intrapsychických

• Človek reaguje nielen podľa toho, čo na neho pôsobí bezprostredne, ale aj podľa toho,  
čo sa v ňom odohráva a čoho si nie plne vedomí

• Pocity a ich prejavy sú potlačované a udržiavané obrannými mechanizmami

2. Súčasné intrapsychické a interpersonálne problémy majú korene v minulosti pacienta

• Aktuálny konflikt je opakovaním nedoriešeného a emočne významného bazálneho 
konfliktu

Psychoterapeutický cieľ: postupná interpretácia problému a získanie náhľadu, 
oslabenie obranných mechanizmov a odporu

Skupinová psychoterapia založená na 

transakčnej analýze
Predstaviteľ: E. Berne (1910-1970)
Princípy a prínosy: 
• Využíva princíp skupinovej psychoterapie, didaktický prístup
• Pacienti majú porozumieť svojím 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

Skupinová psychoterapia založená na KBT
Behaviorálna terapia

História: I.P. Pavlov, Skinner, H.J. Eysenck, J. Wolpe

• Sústreďuje sa na aktuálne správanie, symptómy, odúčanie, modifikáciu, t.j. 
odstraňovanie symptómov 

• Je zacielená na problémové správanie

• 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

Kognitívno-behaviorálna terapia

História: A. T. Beck, A. Ellis

• 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

• A. Ellis: Racionálne-emočná terapia (RET)- terapia úzkostných a  
depresívnych stavov 

• A. T. Beck- Kognitívna terapia

• Psychosociálne a psychoedukačné postupy v liečbe psychóz



Terapeutická komunita

• Terapeutická komunita je komplexná metóda zameraná na psychoterapeutické 
využitie denného režimu liečebného zariadenia a času, ktorý v ňom pacienti strávia 
(Kondáš a kol., 1983)

• Vytvára tzv. malý „model spoločnosti“- je spoločenstvo viac ako 15 osôb

• Je to spoločenstvo pacientov a lekárov (napr. na spoločnom oddelení), ktoré rieši 
interpersonálne, medicínske a prevádzkové problémy (technické)

• Dôraz sa kladie na využitie skupinových aktivít

• Význam vytvorenia tzv. spolusamosprávy, oploštenie hierarchickej pyramídy, 
organizačného systému fungovania na oddeleniach a pod. 

Ciele terapeutickej komunity: každodenné spolužitie členov komunity  a aktívne 
zapojenie sa pacientov do liečebného procesu, dosiahnutie náhľadu na nevhodné 
správanie, emočná korektívna skúsenosť, nácvik primeraného správania sa, 
monitorované sociálne učenie a nácvik asertívneho správania sa 

Terapeutické využitie - pri liečbe a doliečovaní neuróz, úzkostných porúch, depresie, 
závislostí, porúch osobnosti a psychóz

Rodinná psychoterapia

• Predstavitelia:  N. Ackerman, J. Haley, M. Bowen, S. Minuchin a iní

• Rodinná terapia je spoločné sedenie všetkých členov rodiny a terapeuta
• Cieľom je bližšie porozumieť príčinám často sa opakujúcich konfliktov a poruchám v komunikácii v 

rodine, ktoré majú dopad na emocionálnu pohodu celej rodiny
• Včasným podchytením týchto stavov je možné zabrániť prehlbovaniu vzťahovej krízy medzi jednotlivými 

členmi rodiny a ich vzájomnému odcudzeniu
• Je metódou využívanou u detských a dospievajúcich “klientov”, ale aj chronicky psychicky chorých, 

závislých od psychoaktívnych látok
• Terapeut pracuje s celou rodinou, prípadne jednotlivými členmi rodiny
• Terapeut sleduje role, interakcie, koalície, spôsoby reagovania
• Pojem „dvojná väzba“ (škola Palo Alto, Bateson), nazývaná tiež ako „schizofrenoidná“. V komunikácii 

sa dávajú zo strany rodiča súčasne  dva potikladné pokyny alebo požiadavky. Ak jedinec urobí čokoľvek, 
je to označené za zlé. (napr. „Poď, nech ťa pohladkám“, pritom sa matka tvári odmerane a s odporom, 
napr. „Pripravila som ti niečo dobré“, pritom je to jedlo, ktoré dieťa neznáša). 

• Pojem pseudovzájomnosť (pseudomutualizmus) (Wynne)- udržanie jednoty rodiny na úkor 
potlačovania individuálnych prianí členov rodiny

• Pojem „Expressed emotions“ (EE)- predstavuje vysokú mieru hyperkritickosti, hyperprotektivity a 
hostility voči chorému. V rodinách so zvýšeným EE dochádza k častejším recidívam ochorenia. Pojem 
„schizofrenoidná matka“ (Fromm- Reichmannová) zavedený v 40-tych rokoch

• Využitie princípov behaviorálnej terapie- technika kontraktov

Druhy psychoterapie podľa použitej 

metódy

1. Racionálna psychoterapia

2. Empatická psychoterapia

3. Náhľadová psychoterapia

4. Sugestívna psychoterapia 

5. Relaxačná a imaginatívna psychoterapia

6. Behaviorálna a kognitívno-behaviorálna terapia (KBT)



• má vplyv na logické myslenie pacienta pomocou odhalenia neprimeraných názorov, 
poskytovania primeraných informácií a presviedčaním o správnosti  informácií zo 
strany terapeuta

Prostriedky racionálnej terapie: 

• Argumentácia

• Korekcia

• Direktívny prístup (pri sugestibilných pacientoch)

• Permisívny prístup (pri tzv. stenických – kritických pacientoch)

• Diskusia terapeut/pacient

Využitie racionálnej psychoterapie pri terapii:  

• Neuróz

• Manželské vzťahové problémy

• Funkčné sexuálne problémy

• Závislosť od alkoholu

• Psychózy (vo fáze doliečovania, nie v akútnej fáze)

Racionálna psychoterapia

• poskytuje podmienky pre otvorené prejavenie skrývaných, nedostatočne 
uvedomovaných okolností a neakceptovaných stránok života

• Vychádza z rogersovského poňatia psychoterapie (vrelosť, pochopenie)

• V rámci empatickej psychoterapie  sa realizuje: 

1. Sebaexplorácia pacienta- pacient otvorene  hovorí o svojich problémoch, pocitoch 
v atmosfére porozumenia. Dôraz sa kladie na tzv. vnútorné, emočne významné a osobné 
prežitky

2. Terapeutova verbalizácia obsahov- 4 stupne: 

• Prikyvovanie hlavou

• Prikyvovanie hlavou + „hm“

• Opakovanie pacientových výrokov

• Verbalizácia ešte nevypovedaného

Empatická psychoterapia

V rámci náhľadovej psychoterapie rozlišujeme: 

1. Genetický náhľad- uvedomenie si nevedomých motívov a pochopenie súvislosti so 
súčasnými konfliktmi. Zisťuje sa, aké potreby mal pacient neuspokojené, čo mu v 
detstve chýbalo, akí boli rodičia, súrodenci, čoho mal v detstve nadbytok, aké situácie 
nezvládol, aké traumy prežil, čo mu bolo vštepované a čo ne/prijal 

2. Interpersonálny náhľad - cieľom je zistiť, aký podiel na konfliktnej situácii má 
samotný pacient a dosiahnuť zmenu jeho vlastného správania

• V úvode je potrebné vybudovanie dôvery (pozorným načúvaním) a akceptáciou zo 
strany terapeuta (prijatie jeho verzie problému)

• Nasleduje ponúkanie interpretácie, t.j. poukázanie na súvislosti, ktoré si pacient 
neuvedomuje (pomocou úvah, poznámok, otázok, nedokončených viet)

Náhľadová psychoterapia



Prostriedky na dosiahnutie náhľadu: 

1. Abreakcia (katarzia)- emočné znovuprežitie zážitkov (realizuje sa ako rozhovor) 
prípadne ako hypnotická abreakcia

2. Narkoanalýza- abreakcia dosiahutá v modifikovanom stave vedomia pomocou 
ultrakrátko pôsobiaceho hypnotika- thiopentalu (tzv .thiopentalová subnarkóza)

3. Amfetamínové interwiu- abreakcia pomocou podania amfetamínu

4. Psycholýza - abreakcia pomocou podania halucinogénu (LSD), navodenie 
krátkeho psychotického stavu, tzv. extatický psychedelický stav, ktorý umožní 
pacientovi nazrieť na vlastné problémy „z výšky“ a tým odstrániť rigidné postoje

5. Emočná korektívna skúsenosť- reakcia okolia na správanie pacienta, ktorá je 
diametrálne odlišná, než na akú bol pacient zvyknutý. To vedie k uvedomeniu si 
problému a k zmene správania sa (prerušenie bludného kruhu patologickej 
interakcie)

• Sugesciu - presvedčivé tvrdenia, ktoré majú dosiahnuť priamy účinok na pocity, 
postoje, správanie a príznaky bez spoluúčasti pacienta a jeho kritického úsudku, 
sprostredkujúcim činiteľom je predstavivosť. Liečebný účinok závisí od sugestívnosti 
tvrdenia a sugestibility pacienta (t.j. vnímavosti)

• Sugestibilita je tendencia  nekriticky akceptovať  tvrdenia (sugescie) terapeuta, 
podriaďovať sa im, prežívať ich  ako mimovoľné, t.j. nie ako príkaz. Je nevyhnutným 
predpokladom hypnózy. Zvýšenie sugestibility môže byť ovplyvnené – osobnosťou a 
očakávaním pacienta, osobnosťou a prístupom terapeuta, psychickým a celkovým 
zdravotným stavom pacienta 

• Rozdelenie jedincov podľa sugestibility (Forell) :
1. nesugestibilní 5%
2. málo sugestibilní 15%
3. sugestibilnejší 50%
4. vysoko sugestibilní 25-30% 

• Hypnóza- je založená na zvýšenej ovplyvniteľnosti jedinca v stavoch zmeneného 
vedomia (zúženie vedomia a disociácia časti duševnej činnosti). Je zvláštnou formou 
terapeutického vzťahu, tzv. raportu (využíva sa terapeutova autorita a presvedčivo 
podané tvrdenia)

Sugestívna psychoterapia

História hypnózy

• Hypnóza je jednou z najstarších terapeutických metód.  Používala sa už v staroveku (Egypt, 
Grécko, Čína) v rámci rôznych kultových a náboženských ceremoniálov

• F. Mesmer (1734-1815) – hypotéza o animálnom magnetizme – choroba ako prekážka v toku  
elektromagnetických síl – zaviedol termín mesmerizmus (krúživé pohyby nad celým telom 
pacienta, neskôr vane naplnené drôtikmi, kôrou stromov, stromy do ktorých terapeut vložil svoju 
„silu“).

• J.Braid (1795-1860)– fixácia ako dôležitý prvok uvádzania do hypnózy, zaviedol termín 
hypnotizmus.

• J.M.Charcott (1825-1893) hypnóza = umelá hystéria, hypnoanalýza, abreakcia,  prechodné 
zlepšenie stavu

• J. Breuer a S. Freud (1856-1939) – prípad slečny Anny O., hypnóza ako regres (hypnóza ako 
opakovanie vzťahu k rodičovi)

• P.M.Janet (1859-1947) v r. 1889 odstránil  u pac. hysterické symptómy (neschopnosť chodiť, 
hovoriť, vidieť) tým, že v hypnóze prebehla masívna abreakcia traumatickej udalosti. Ako prvý 
definoval psychoterapiu ako liečbu psychologickými prostriedkami, ktorá má svoje zákonitosti. 

• M.H. Erickson (1901-1980) – terapeut sa riadi zásadou : „ Príjmy pocity pacienta, schváľ ich a 
rozviň“, prevláda nedirektívne vedenie hypnózy. Používa  techniku utilizácie (nie priame sugescie, 
ale  rozvíjanie pocitov hypnotizovaného terapeutom),  techniku interpretácie a reinterpretácie, 
prácu s metaforami 



Postup hypnózy

1. Úvod do hypnózy- hypnotizačné techniky:
• Verbálne fixačná technika
• Fixačná technika
• Verbálna technika
• Fascinačná technika
• Technika vyvolávajúca zmätok
• Technika stupňovanie sugescií 
• Fantazijné techniky

2. Vlastná hypnóza- štádia hypnózy - Forell (1919)                      
1. štádium - somnolencia- ľahká
2. štádium  - hypotaxia - stredná
3. štádium - somnambulizmus-hlboká

Počas hypnózy je možné sledovať javy: motorické, senzorické, senzitívne, vegetatívne, 
veková regresia, posthypnotická amnézia (averzia) pomocou posthypnotického
príkazu  

3. Ukončenie hypnózy (dehypnotizácia)

Charakteristické zmeny počas hypnózy, 

využitie hypnózy

• fixácia pozornosti (zaujatie podnetmi napr. hlasom a príkazmi - raport)

• senzorické zmeny (vníma menej alebo viac podľa typu sugescií, predstavy majú silu 
reálnych  optických, akustických a iných podnetov)

• skreslenie času (prestáva vnímať, vníma kratšie, spomienky z minulosti môžu byť 
také živé akoby išlo o prítomnosť - regres)

• mimovoľnosť (myšlienky a predstavy prebiehajú mimovoľne)

• logické myslenie (úsudky sú oproti normálnemu stavu primitívnejšie)

• zmeny v priestore

• rýchle pohyby očných bulbov (typické pre REM fázu spánku)

• zníženie vigility, lucidity, reflexov, prevaha parasympatika

• znížený príliv asociácií, nástup voľných asociácií

Využitie hypnózy: symptomatická, patogenetická a katarktická, nácviková, 
averzívna, anestézia a analgézia

• Progresívna relaxácia podľa E. Jacobsona- uvedomenie si svalových partií a 
napätia svalov, následné uvoľnenie- relaxácia (využitie pri napr. schizofrénii)

• Autogénny tréning podľa J.H. Schultza- má 6 stupňov (pocit tiaže, pocit tepla, 
pravidelný rytmus srdca, pravidelné dýchanie, tepla v oblasti brucha, pocit chladu na 
čele a následné precitnutie)-úlohou je relaxácia-využitie pri depresívnych a 
úzkostných stavoch

• Individuálne formulky – spojenie autogénneho tréningu a individuálnymi 
formulkami napr. pri psychosomatických poruchách (formulky orgánové, 
neutralizujúce, posilňujúce) 

• Riadená imaginácia podľa Lutheho- nazvaná tiež autogénna meditácia. Má 6 
stupňov (predstava farieb, predmetov, emočných zážitkov, konkrétnych osôb, 
dôležitých otázok, formovanie životných hesiel)

• Katatýmne- imaginatívna psychoterapia (KIP) - Leuner

Relaxačná a imaginatívna psychoterapia



Autogénny tréning

• Využíva metódy relaxačnej a imaginatívnej terapie ( pri úzkostných a depresívnych 
poruchách)

• Využíva sugestívny princíp

Autogénny tréning podľa Schultza:
1. Predstava tiaže- „pravá, ľavá ruka je ťažká“...- relaxácia svalstva

2. Predstava tepla- „pravá, ľavá ruka je teplá“- zlepšenie prekrvenia 
3. Uvedomovanie si rytmickej činnosti srdca- „srdce tlčie kľudne“- zmiernenie 

palpitácií a tachykardie
4. Sledovanie kľudného dýchania- „dych je úplne kľudný“ - zmiernenie zrýchleného a 

plytkého dýchania
5. Vyvolanie tepla v bruchu- „do brucha prúdi príjemné teplo“ - uvoľnenie napätia v 

splanchnickej oblasti, zlepšenie trávenia
6. Pocit chladu na čele- „vánok ovieva čelo“- pocit osvieženia, novej energie

Obmena: Zatvorenie očí- „oči sú ťažké, zatvárajú sa“ – dosiahnutie lepšieho zaspávania

• Realizácia: 10-15 min, cca 2x týždenne
• Celkové trvanie min. 2 týždne
• Výhody: realizácia v domácich podmienkach, zníženie konzumácie anxiolytík a 

hypnotík

Katatýmne-imaginatívna psychoterapia 

(KIP)
• Patrí do skupiny dynamicky orientovanej PT, jej teoretický základ vychádza z 

psychoanalýzy
• Predstaviteľ KIP – H. Leuner (1948-)
• Nazýva sa tiež symbolická dráma

Prostriedky KIP:  
• Imaginácie
• Analýza odporu
• Neodreagovanými reminiscencie
Cieľom KIP je: 
• Odhaliť nespracované konflikty
• Umožniť abreakciu a katarziu
• Navodiť istý druh relaxácie
Priebeh KIP: 
• Terapeut pri nej žiada zrelaxovaného klienta, aby si predstavil určité obrazové motívy 

slúžiace ako základ pre vytváranie ďalších živých, spontánne sa objavujúcich predstáv 
a fantazijných dejov. Predpokladá sa, že tieto imaginácie majú symbolický význam a 
odrážajú ako aktuálne emočné ladenie klienta, tak aj prípadný konfliktný materiál v 
jeho nevedomí.

• Averzívne metódy - vytvára sa odpor (averzia) k nežiaducim, škodlivým prejavom 
s cieľom postupne ich redukovať a eliminovať (pri alkoholizme:  Kantorovičov
experiment, vegetatívna averzívna technika apomorfínom, príp. emetínom, 
hypnotická averzívna metóda, pri sexuálnych deviáciách technika zahanbenia)

• Desenzitizačné metódy (systematická desenzitizácia, J. Wolpe)-odstraňuje fóbie a 
úzkosti pomocou spájania anxiogénnych podnetov so svalovou relaxáciou, obsahuje 
prvky sugestívnej PT (hierarchia situácií-anxiet, nácvik relaxácie, vlastná 
desenzitizácia)

• Metóda zníženia napätia (Kondáš, 1965) – využíva recipročné útlmové pôsobenie 
navodeného uvoľnenia zvýšeného napätia na prejavy (tiky, tenzná cefalea), ktoré sú 
spojené s napätím (umelé navodenie napätia, evokovanie príslušnej poruchy, 
uvoľnenie slovne alebo AT)

• Reedukačné a tréningové metódy (negatívny tréning podľa Dunlapa na základe 
tzv. reaktívneho útlmu pri opakovanom trénovaní, pozitívny tréning: metóda 
„tienenia“, metóda dublovaného čítania)

Behaviorálna  psychoterapia



Metódy sebakontroly a kognitívny 

tréning

• Sebapresadzujúci tréning (A. Salter)- vhodné vyjadrenie oprávnených pocitov zo 
strany pacienta

• Stop- technika (J. Wolpe, J.G. Taylor)- zvýšenie regulácie sledu vlastných 
myšlienok, potlačenie obáv (napr. pri obsedantno-kompulzívnej poruche, úzkostných 
stavoch a pod.)

• Vnútorné posilňovanie (J.R. Cautel), realizovanie žiaducej, ale neobľúbenej 
aktivity (rozdelenie aktivity na menšie kroky a posilnenie kladnými predstavami)

• Metóda vnútorného dialógu – pacient si hovorí  pre seba, čo ide urobiť

• Kognitívna reštrukturácia a kognitívny tréning (Mahoney)- inrewiu, domáce 
záznamy sledu myšlienok, zvyšuje sebakontrolu a autoreguláciu, využíva 
sebaposilňovanie, sebaodmeňovanie

Psychosociálne metódy v 

behaviorálnej psychoterapii

• Predstavujú prechod medzi behaviorálnymi a kognitívnymi metódami (Kondáš a kol., 
1985)

1. Operačné podmieňovanie: 

• Technika bonov (tzv. Tokens economy)- práca so systémom odmien za primerané 
prejavy správania sa

• Technika kontraktov- má formu písomnej dohody, týkajúca sa problémov v 
manželskom, rodinnom nažívaní, zlozvykov a pod. 

2. Modelovanie a hranie roly- využitie imitačného učenia na formovanie žiaduceho 
správania sa, nácvik v modelovej situácii

3. Štrukturálna modifikácia učením (A.P. Goldstein) –využíva modelovanie, 
hranie roly, inštrukcie správania a komunikácie zo strany terapeuta. Stala sa základom 
pre vypracovanie: 

• Tréningu sociálnych zručností podľa Libermana a kol. (1992)

• Integrovaného psychoterapeutické programu pre chorých so schizofréniou podľa 
Rodera a kol. (1993) 

Kognitívno-behaviorálna terapia

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

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

• Je zacielená na automatické myšlienky, kognitívny omyly, schémy

Základné princípy KBT: 

1. Nácvik – asertivity, sociálnych schopností

2. Riešenie problému

3. Práca s myšlienkami a schémami

1. Kognitívno-behaviorálne programy pri liečbe úzkosti a depresie: 

• Racionálne-emočná terapia (RET)- A. Ellis

• Kognitívna terapia A. Becka
Pozn.: viď Psychoterapia úzkostných,  depresívnych porúch a porúch osobnosti, teoretické východiská, metódy, 
možnosti využitia v praxi 

2. Psychosociálne a psychoedukačné programy pre chorých so schizofréniou: 

• Tréning sociálnych zručností (Liberman a kol., 1992)

• Integrovaný psychoterapeutický program pre chorých so schizofréniou (Roder a kol., 1993)

• Metakognitívny tréning (Moritz a Woodward, 2007)

• Tréning komunikačných a asertívnych zručností (Honzák, Novotná, 2006)
Pozn. viď Psychoterapia a rehabilitácia v liečbe psychóz, teoretické východiská, metódy a možnosti využitia v praxi 



Skupinová terapia pri liečbe psychických 

porúch

Skupinová terapia ako súčasť liečby:

• Závislostí (racionálna, behaviorálna a KBT, rodinná PT, terapeutická komunita)

• Psychóz (behaviorálna a kognitívno-behaviorálna PT- psychosociálne postupy)

• Depresívnych porúch (empatická, racionálna , relaxačná PT, v minulosti aj 
sugestívna PT, v súčasnosti najmä kognitívno-behaviorálna PT: Kognitívna terapia A.  
Becka , Racionálne emočná terapia podľa Ellisa)

• Úzkostných porúch (empatická,  relaxačná, KIP, náhľadová PT: narkoanalýza, 
behaviorálne metódy: metódy sebakontroly, expozičná PT a metódy KBT, v minulosti 
sugestívna PT)

• Porúch osobnosti (empatická, racionálna, relaxačná , KIP, behaviorálne metódy: 
metódy sebakontroly a operačné podmieňovanie,  KBT, komunikačná PT,  
transakčná analýza,  rodinná PT, dlhodobá dynamická PT)

• Demencií (reminiscenčná terapia (Live-review podľa Butlera), tréning orientácie 
a reality, ktoré majú charakter psychosociálnej intervencie

Supervízia

• Predstavuje odbornú pomoc psychoterapeutovi (v zácviku alebo začiatočníka) zo 
strany supervízora, pričom sa nejedná len o medicínsku pomoc

• Supervízor - terapeut, ktorý je zaškolený v danom smere (certifikovaný), má 
dostatočné teoretické, no najmä praktické skúsenosti

Bálintovská supervízna skupina (lekárov a psychológov) má za úlohu:

• Nácvik adekvátnych prístupov k pacientovi s rôznymi psychiatrickými diagnózami

• Identifikovať syndróm vyhorenia u terapeutov

• Identifikovať nedostatok empatie u terapeutov

• Odhaliť prenosové mechanizmy vo vzťahu terapeuta k pacientovi

Ďakujem za pozornosť


