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Abstrakt:
Metoda PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) je rozvíjející
se nedirektivní fenomenologickou metodou využívající expozice vlastnímu
výtvarnému

artefaktu

(intersubjectivity)

a

mezi

následné

autorem

a

reflexe
jeho

vzniklé

dílem

na

vzájemnosti

úrovni

tělesně

zakotveného prožívání. Zkoumanou problematikou této disertační práce
jsou významy vynořující se ve vědomí reflektujícího při aplikaci PRVA. Tyto
významy v podobě vynořených vnitřních prožitků situací (událostí) jsou
cílovou kategorií PRVA a lze je chápat jako specifická témata individuální
skutečnosti reflektujícího.

Výzkumným problémem disertační práce je význam vyvstalých témat
v souvislostech individuální skutečnosti reflektujícího. Vzhledem k povaze
předmětu výzkumu je volen kvalitativní přístup. Výzkum je proveden na
souboru vybraném prostým účelovým výběrem pro typ výzkumného plánu
případová studie. Data byla získána aplikací PRVA a nestrukturovaným
interview.

Analýza

dat

byla

provedena

IPA

(Interpretative

Phenomenological Analysis).

Disertační projekt odpovídá na tři základní výzkumné otázky: Jaké významy
přikládá reflektující tématu, které se spontánně vynořilo při PRVA ve
vztahu k osobní životní skutečnosti? Jaké společné charakteristiky mají
témata vynořená z PRVA u jednotlivých případů? Jaké souvislosti má téma
vynořené z PRVA a způsob zpracování tohoto tématu participantem?
Výsledky výzkumu ukazují na to, že tématům evokovaným PRVA jsou
participanty připisovány významy životních témat či trvalých stop po
v minulosti prožitých událostech. Témata vynořená aplikací PRVA navíc
vykazují svébytné dominantní pocitové charakteristiky, prokazující pevně
vybudovanou emoční zkušenost. U některých případů byl identifikován
vybudovaný způsob překonávání evokovaných situací.
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Klíčová slova:
PRVA, IPA, vynořená témata,

individuální skutečnost, introspekce,

vzájemnost, všímavost, fenomén setkání

Abstract:
The PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) method is a
developing and non-directive phenomenological method making use of the
reflecting person’s exposition to his/her own graphic artefacts and the
subsequent reflection of intersubjectivity created between the author and
his work at the level of the experience somatically anchored in immersion.
The investigated issues of this dissertation thesis are the meanings
immersed in the reflecting person’s consciousness while carrying out
PRVA. These meanings in the form of cropped up internal experiencing
situations (events) are the target category of PRVA and can be understood
as specific themes of the reflecting person’s individual reality.

The research problem of this dissertation thesis can be defined as
investigation of the importance of the themes emerged in connection with
the reflecting person’s individual experience. Due to the character of the
research subject matter, the qualitative approach has been selected for
this research task. The research is made on the sample set selected by
means of a simple and purposeful selection for the case study type of
research plan.

Its data have been selected by the PRVA application of the

non-structured interview. Its data analysis has been made by the
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

This dissertation project responds to the following three basic research
questions: What meanings does the reflecting person attribute/assign to
the theme that were emerging spontaneously in the course of PRVA in
relation to his/her personal life experience/reality? What are the common
characteristic features of the themes emerging from PRVA in individual
8

cases? What are the links and/or connections between the theme that
emerged from PRVA and the manner of processing this theme by the
participant? The research results show that the themes that emerged from
PRVA are assigned the meanings of life themes or those of permanent
traces of the events experienced in the past. In addition to that the
themes emerged from PRVA show distinctive and dominant emotional
characteristic features proving a firmly built up emotional structure. In
some of the cases the research has identified firmly built up manner of
overcoming the evoked situations.

Key words:
PRVA,

IPA,

themes

emerged,

individual

intersubjectivity, mindfulness, encountering
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reality,

introspection,

Úvod
Disertační projekt navazuje na první teoretické meditace a výzkumné
zprávy, jež se snaží postupně po krocích budovat teorii a praxi metody,
založené na reflexi vzájemnosti mezi člověkem a jeho dílem. Buberova
filosofická úvaha o tom, že se lze s věcí setkat nejen ve vztahu „Já-ono“,
nýbrž též ji potkat jako „Ty“ ve vzájemnosti „Já-Ty“, otevřela základní
úvahy o možnostech tohoto filosofického předpokladu .

Mohu-li dovolit hodnotit, PRVA (Phenomenological Reflection of Visual
Artifact) se již pátým rokem ukazuje jako nová a inspirativní cesta
k „vnitřním zkušenostem“ člověka. Po řadě již realizovaných drobných, ale
důležitých výzkumů řeší tento projekt rozsáhlejší problém, týkající se
kruciální

otázky,

jaký

význam

mají

tak

rychle,

spontánně

a

silně

artikulovaná témata pro svého nositele.

Jak patrno, výzkum metody PRVA je natolik nové a jedinečné téma, že pro
ně nelze najít adekvátní publikační oporu. Proto jsem pro diverzifikaci pro
psychologii nového tématu zvolil kvalitativní přístup a metody (Miovský,
2006:29).

Práce je členěna celkem do 16 kapitol ve dvou základních částech –
teoretické a výzkumné. V teoretické části rozpracovávám základní koncept
PRVA

jako

východisek

fenomenologické
(kap.

1.1),

ve

metody
kterých

(kap.

1).

pojednávám

Krom

filosofických

hermeneutické

a

fenomenologické kořeny PRVA, se věnuji větším výchozím modelům (1.2),
jakými jsou focusing a satiterapie, fenomenologicky pojatá arteterapie,
artefiletika,

psychodrama

a

Rogersovský

přístup.

V kapitole

1.3

se

pokouším o rozbor základních procesuálních konceptů, za něž považuji
introspekci, modální přenosy a význam vědomí vlastního artefaktu. Hned
poté se pokouším o teoretickou charakteristiku procesu PRVA, včetně
indikace, cílů, účinných faktorů, teorie změny a etických konsekvencí (1.4).
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Druhou

kapitolu

věnuji

mapování

východisek

ze

současného

psychologického výzkumu. Vzhledem k tomu, že je PRVA zcela nové téma,
byl jsem nucen vybírat z výzkumů příbuzných oblastí a konceptů. Provedl
jsem nástin souvislostí současného chápání vztahu mysli a těla (2.1).
Zabýval jsem se současným výzkumem tělesnosti (2.1), introspekce (2.3),
fenoménu setkání, vzájemností a všímavosti a jejich vlivu na terapeutický
vztah (2.4). Zvláštní pozornost jsem věnoval též přístupu zaměřenému na
emoce v terapii traumatu (EFTT), který se jeví jako nejkomplexnější
příbuzná oblast pro PRVA (2.2). Teoretickou část uzavírám teoretickokritickou analýzou stavu poznání o metodě PRVA, v níž se pokouším
diskutovat veškeré dosavadní dílčí výzkumy a teoretické práce věnující se
metodě PRVA (3).

Úvodní kapitoly druhé, výzkumné části práce jsou vymezením celého
teoretického rámce výzkumu: od 4. kapitoly, zdůvodňující typ výzkumného
plánu, přes kapitolu 5., podrobně rozebírající celý metodologický rámec od
metody výběru souboru po metodu analýzy a interpretace dat, až po
kapitolu 6., kterou jsem věnoval etickým zásadám výzkumu podle EPA
2000.

Kapitoly 7. – 13. jsou realizační. Věnuji v nich prostor co možná
nejexplicitnější deskripci výzkumného postupu od výběru souboru až po
výsledky (11), diskusi (12), závěry (13) a závěrečný souhrn (14).

Pro styl psaní jsem zvolil „Ich-formu“, která nejlépe odpovídá kvalitativně
– deskriptivnímu stylu psaní kvalifikačních prací. Cituji podle citační normy
APA 2002.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Koncept PRVA jako fenomenologické metody

1.1 Filosofická východiska metody PRVA
PRVA je položena na hermeneuticko-narativních a fenomenologických
základech. Historické a koncepční vymezení této metody vychází z teorie a
praxe vybraných psychoterapeutických a výtvarně výchovných přístupů a
filosofie dialogu Martina Bubera (2005). Koncepční vymezení nalézá PRVA
především v psychosomatických (Focusing, Satiterapie) a expresivních
přístupech (arteterapie, psychodrama) v psychoterapii, v salutogenetických
postupech artefiletiky a duchovních a existenciálních pojetích výtvarné
edukace.

Podstata

toho,

co

jedinec

dělá,

když

je

metodou

uveden

do

Fenomenologické reflexe vlastního výtvarného artefaktu, je založena na
specifické schopnosti člověka vstoupit do vztahu s hmotnou věcí tak, jak
vstupuje do hlubokého vztahu s živou bytostí. To ovšem znamená, že věc
nemůže nahlížet, analyzovat, zrakem ohmatávat atd. Všechny takové
činnosti jsou založeny na podmínce, že věc leží před člověkem, a tedy je od
něj oddělena. K tomu, aby věc (artefakt) přestala být věcí, je třeba se k ní
vztahovat. To znamená, že člověk nerozlišitelně a najednou reflektuje vše,
co je artefaktem zahrnuto (Buber, 2005).

Z uvedených souvislostí plyne, že se reflektující při provádění PRVA
nepohybuje v modu objektivního nahlížení zvenčí, nýbrž subjektivního
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zření

zevnitř. 1

Proto

filosofická

východiska

metody

PRVA

náležejí

restitutivnímu přístupu 2, který uplatňují idiografické vědy. 3

Restitutivní přístup vychází z humanistické tradice ve vědách o člověku,
která klade důraz na autenticitu osobnosti ve vztahu ke světu, na možnost
tvořivé participace na životě, duševní zdraví a kvalitu života a na
neredukované porozumění smyslu (Borecký, 2005:14, 280). Z uvedené
tradice vychází filosoficko-metodologickým rámec PRVA, který odpovídá
tzv. kvalitativnímu myšlenkovému proudu v sociovědách (Hroch, 2000,
2003; Miovský, 2006:42-43; Myers, 1999).

Za

hlavní

filosoficko-historické

zdroje

kvalitativního

přístupu

jsou

považovány fenomenologie a hermeneutika, ve kterých je ukotvena i PRVA.

1.1.1 Hermeneutické principy
Z hermeneutiky, či též ars interpretandi (umění výkladu), se do metody
PRVA

promítá

vysvětlování

důraz

(explanace)

na

porozumění

(Ilyricus,

1567;

(komprehenze)
Dilthey,

1901;

narozdíl
Vico,

od

1991;

Grondin, 1997; Husserl, 1972; Heidegger, 1996; Ricoeur, 1997; Gadamer,
1972; …a další). Snaha o porozumění 4 je snahou o nalezení souvislostí a
smyslu, a nikoliv teoretického vysvětlení možné příčiny.

Provádění PRVA je v podstatě hermeneutické zkoumání; je to kreativní
proces, při němž je třeba se přesunout do vnitřního duševního prostoru
autora zkoumaného textu. 5 Pro hermeneutiku není textem jen psaný
dokument, nýbrž sám člověk; jeho jednání, myšlení, cítění, ale také
1

Vzhledem k tomu, že tzv. „objektivistické hledisko“ panovalo v západní vědě prakticky celé 20. stol., jsem nucen
zdůraznit, že „objektivní“ není z hlediska současných kvalitativních přístupů ve vědách o člověku synonymem
vědeckosti a pravdivosti a že „subjektivní“ není synonymem pro „nevědecký“. Subjektivní je vše, co náleží subjektu.
2
členění věd na restitutivní a reduktivní podle P. Riceura, 1975
3
idios = zvláštní (uplatňuje se ve vědách o člověku pro zkoumání souvislostí zvláštních jevů) na rozdíl od
nomothetických věd (nomos = zákonitost), za které jsou považovány vědy tzv. exaktní (podle tzv. Windelbandova
členění)
4
porozumění je třeba zřetelně odlišit od pochopení (po-chopení, u-chopení), které pojmenovává, tedy cosi uchopuje
slovem
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hudební, dramatický, výtvarný projev atd. (Gadamer, 1972, 1999b). Při
PRVA zkoumá reflektující svůj vlastní výtvarný projev, svůj artefakt.
Předmětem tohoto zkoumání však není povrch, tedy to, „co je vidět“,
nýbrž vnitřní prostor artefaktu - „jak je to uvnitř“. Tento vnitřní prostor
jsoucen

a

jevů

nazývá

Neubauer

(2001)

prostorem

eidetickým

–

„…prostorem sdílení podob a podobností“ (s. 192).

Metoda

PRVA

nejenže

vychází

z hermeneutiky,

nýbrž

má

přímo

hermeneutickou povahu: reflektující usiluje o vstoupení do eidetického
prostoru vlastního artefaktu, a tím porozumění smyslu. Reflektující je zde
v roli výzkumníka, který zkoumá svůj vlastní artefakt jako hermeneutický
text. Takový text, resp. jeho eidetická povaha, je „pravdě-podobná“,
protože odráží subjektivní povahu skutečnosti - její nepředvídatelnost
(Neubauer & Fiala, 1986).

1.1.2 Fenomenologická podstata
Fenomenologická východiska kladou důraz na uchopení jevů bez vztahu
k nějaké

explikativní

teorii

(Brentano,

James,

Husserl,

Heidegger,

Binswanger, Boss, Minkowski, Bachelard,…). To znamená, že si reflektující
v PRVA nestanovuje nějakou hypotézu, kterou bude ověřovat, či strategii,
kterou se bude ubírat. Teorie může vzniknout naopak až na základě
přímého kontaktu s jevy.

Centrem lidské zkušenosti je podle fenomenologických principů vědomí a
k fenoménům (v jejich smyslu) je přistupováno pod aspektem skrytosti či
odkrytosti (Husserl, 1950, 1972, 1968; Heidegger, 1996). Jinými slovy, věci
ek-sistují (vyvstávají) pouze v naší mysli, proto nejsou od nás odděleny a
na nás nezávislé, jak bychom se mohli velmi snadno domnívat.

5

„text“ od textere = zaplétám
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PRVA využívá fenomenologický předpoklad, že je skutečnost ustavena
intencí vědomí (Husserl, 1968) a namísto výpovědí o „věcech“, které by
měly být nezávislé na reflektujícím, je pozornost přenášena na výpovědi o
„jevech“, které jsou ve vědomí reflektujícího při reflexi artefaktu. V tom
také spočívá fakt, že hovoříme-li o introspekci ve fenomenologickém
pojetí, jedná se o reflexi: výstupem nám nejsou data vědomí, nýbrž obecný
smysl určitého vědomí (Neubauer, 2001).

Metoda

PRVA

bere

v potaz

významné

fenomenologické

východisko

rozmanitosti celku. Podle fenomenologů jsou duševní souvislosti prožívány
jako jediná souvislost duševního života (Dilthey, 1901). Tento předpoklad
je založen na faktu, že bezprostřední zkušenost nelze dále dělit a převádět
do jiné podoby - zachytit v jiné modalitě 6 (Brentano, 1973, 1982). Proces
PRVA

přináší

zkušenost)

a

možnost
prožívané

dotknout
jevy

a

se

jevů

jejich

přímo

souvislosti

(nezprostředkovaná
zachovat

v jejich

původnosti.

Uvedené fenomenologické předpoklady společně s faktem, že je vědomí
stále něčím naplněno 7 (James, 1890), vymezují teoreticko-metodologický
rámec PRVA.

1.1.2.1 Setkání v přítomnosti
Zvláštní pozornost zaslouží aspekt přítomnosti, resp. přítomného prožitku.
PRVA umožňuje nahlížet jevy jako jedinečné a především neopakovatelné,
proto přítomné, a nikoliv minulé či budoucí. Aspekt přítomnosti je zásadní
i z hlediska tzv. vztahování se k artefaktu. Vstup do eidetického prostoru,
o kterém jsem se v této kapitole již zmiňoval, se děje „vztahem“. V pojetí
Martina Bubera je takový vztah bezčasý, protože přítomný: přítomnost
není prchavá a pomíjivá, nýbrž ustavičně přítomná a trvalá“ (Buber,
6

Zkuste si např. představit, že byste měli někomu vysvětlit, jak vypadá modrá barva, když ji nikdy nikde neviděl a vy mu
ji nesmíte ukázat. Museli byste mu barvu představit jinak, v jiné modalitě, např. v její vlnové délce či popisem jejího
fyziologického působení na člověka apod. Představa o modré, tak jak ji známe, by však nevznikla, dokud by ji člověk
neviděl.
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2005:45). Proto nejsou skutečnosti, odhalované v procesu reflexe, chápány
jako zprostředkované reminiscence (nezakotvené ve skutečnosti), nýbrž
jako skutečné, tedy přítomné jevy.

Ono

vztahování,

o

kterém

jsem

se

zmínil,

je

procesem

splynutí

s artefaktem v přítomném okamžiku. Tento princip, vycházející z Buberovy
(2005) filosofie dialogu, je fundamentálním principem celé metody PRVA.

Výtvarný artefakt 8, coby celistvý projev člověka, ohlašuje a zpřítomňuje
celistvé emoce, které je možné „přivést do vědomí“ (Dilthey, 1901). Tomu
slouží právě nezprostředkovaná, tedy fenomenologická reflexe výtvarného
projevu. Tím PRVA umožňuje vypovídat o skutečných jevech, které se
vztahují ke skutečnosti, než aby pouze ověřovala logické souvislosti „uvnitř
určitého systému výpovědí“ (Glassen, 2003:15).

1.2. Výchozí modely a koncepční vymezení PRVA
PRVA vychází z poznatků klinické psychologie a speciální psychoterapie.
Podobně jako psychoterapie se zaměřuje na léčebné, preventivní, ale
především pak salutogenetické ovlivňování znepokojivých emocí. 9 Z celé
řady

možných

škol

a

přístupů

vychází

pojednávaná

metoda

z psychosomatického přístupu, využívajícího tělesné prožívání, expresivního
přístupu - především fenomenologické arteterapie a psychodramatu, a z
Rogersovského přístupu.

7

Jamesův pojem „proud vědomí“ (stream of consciousness)
„výtvarný projev“ je zde považován za synonymum artefaktu
9
v tradiční terminologii současné psychologie a psychoterapie jsou užívány pojmy „strach“ a „úzkost“
8
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1.2.1 Focusing a Satiterapie
Tělesně zakotvené prožívání je využíváno v psychosomatickém přístupu
v terapii znepokojivých emocí. Jedná se o pilíř metody PRVA.

Psychosomatické přístupy v terapii vycházejí z obecných psychofyzických
zákonitostí,

které

byly

vypozorovány

v podobě

souvislostí

mezi

psychickými jevy a tělesným prožíváním. Tyto přístupy se zaměřují na
procesy odehrávající se na úrovni mysli v interakci s tělem a okolím:
Gendlinův focusing (1978, 2003), satiterapie a sati-variace Mirko Frýby
(1996).

Hlavním vztahem, který mají psychosomatické přístupy v psychoterapii na
zřeteli, je vztah mysli a těla, jehož poznáním může člověk dojít
porozumění svému vnitřnímu světu (Hájek, 2000:291).

Hájek (2000) vysvětluje tělesně zakotvené prožívání ve vztahu těla a mysli
na

teoreticko-strukturálním

smyslového

vnímání.

modelu

Vnější

tzv.

základnou

vnější
jsou

a

vnitřní

myslí

základny

zaznamenané

reprezentace vlastností vnějšího prostředí (vizuální, auditivní, taktilní,…).
Vnitřní základnu utváří psychologicky uchopené smyslové orgány (oko,
ucho, hmat,…).

Psychologický mechanismus interakce vnější a vnitřní základny mysli je
založen na zpracování a utváření mentálních reprezentací. Do naší mysli
přicházejí z pěti smyslů mentální reprezentace jevů smyslového vědomí a
„...společně s dalšími procesy myšlení a představování utvářejí vnější
základnu mysli“ (Hájek, 2000:292). Pak např. vjem barvy má skrze
interakční proces vidění vnitřní základnu prožívání – oko.

I mysl sama je potom kanálem zpracování informace. Tím pádem i mysl
musí mít svoji vnitřní základu, a sice emocionální zabarvení našeho
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prožívání; „Je oním barevným sklem, přes něž pozorujeme jevy světa
v daném okamžiku“ (Hájek, 2000:292-3).

Emoce jsou artikulovány tělesně a zpětně dovedou artikulovat v mysli
význam. Proto vnitřní základna mysli ovlivňuje kvalitu a intenzitu vnímání
a též selekci toho, co vnímáme. Mirko Frýba (1996) ve své koncepci
psychologie abhidhammy 10 zavádí termín srdce mysli, které spočívá
v tělesné rovině. Člověk na těle často pociťuje významově neartikulované
pocity (je mi divně, nepříjemně…), které jsou však velmi důležitým zdrojem
významu prožívání.

Proces PRVA je v tělesně zakotveném prožívání přímo ustaven. Hned po
iniciační instrukci, která zní: „Jak na Tebe Tvůj artefakt působí, co cítíš na
těle?“, dochází k přesunu celé pozornosti reflektujícího k uvědomování si
výhradně tělesného pociťování. Tím jsou do mysli přiváděny zprvu
neartikulované tělesné významy, čímž je upuštěno od veškerých procesů
operujících na pojmové úrovni. Tento fenomenologický princip zabraňuje
kognitivním spekulacím, ke kterým reflektující vždy přirozeně tenduje.

Východiskem pro přenos pozornosti na úroveň tělesného pociťování hned
v iniciaci procesu PRVA je základní předpoklad, že „traumatické prožitky
z minulosti a strach z budoucích událostí jsou přítomny jen jako tělesné
stopy zapamatovaných a představovaných situací“ (Hájek, 2000:294).
Navíc je lhostejné, zda se jedná o prožívání situace reálné či nereálné:
prožitkově jsou smysluplné obě.

Dalším ze základních aspektů PRVA, který vychází z principů tělesně
zakotveného prožívání, je zaměření na přítomné prožívání. Minulé
prožitky jsou v přítomném pociťování obsaženy v podobě zmíněných

10

abhidhamma dala základ satiterapii či též léčby všímáním prožívání, které je mimo dosah slov
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záznamů či stop, které jsou podle Gendlina (1964) původci množství
vnitřních významů (implicit meaning).

Vnitřní významy mají vnější souvislosti reprezentované vnějšími významy.
Ty lze chápat jako kulturní, sociální a osobní kontext, který je zastoupen
slovem, resp. pojmem (symbolicky jsem zvolil singulár). Velmi důležitým
poznatkem je, že jedinec může „po-chopit“ jen naprosto konkrétní
pociťovaný význam (felt sense). Hájek (2000) k tomu dodává: „Takovým
způsobem

vzniká

myšlení

či

představování

jedince

v souladu

s jeho

tělesným pociťováním, s realitou, v níž je možno se zakotvit“ (s. 295).

Ono „po-chopit“ tedy „u-chopit“, „chopit se“ atd. je aktem pojmenování,
tedy

jazyková

artikulace

vnitřního,

pociťovaného

významu.

V PRVA

hovořím o dobrém pojmenování; je to okamžik verbálního uchopení
prožívaného významu, v němž dochází k propojení vnitřního významu s
vnějším (explicit meaning).

1.2.1.1 Triáda prožívání-vědění-jednání
K podrobnějšímu

a

strukturovanějšímu

teoretickému

popisu

uskutečňovaných dějů mezi myslí a tělem ve světě, v němž lidská bytost
jako celek vyvstává, se užívá triadické paradigma prožívání-vědění-jednání.
Tato triáda vychází z fenomenologického teoretického rámce (Giorgi, 1994;
Moustakas, 1994).

Triáda „prožívání – vědění – jednání“ umožňuje chápat organickou jednotu
živého člověka jako celek, ale též napomáhat aplikaci PRVA a umožňuje
rozumění jejího vlivu.

Vzájemné ovlivňování vnitřního a vnějšího světa popisuje zmíněná triáda
jako souhru. K narušení souhry dochází v případě, že napětí uvnitř není
rozpoznáno a následně mění svět vně (prožívání-chování), aniž by bylo
umožněno rozhodování (viz obr. č. 1).
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Obr. č.1: Schematické zobrazení triády prožívání – vědění – jednání (podle: Hájek, 2002:120).

Prožívání je procesem „...utváření vnitřního světa osoby, ve kterém vnější
svět působí – je pociťován přímo v těle“ (Hájek, 2002:121). Význam
prožívaného lze zachytit prostřednictvím zkoumání interakce mysli a těla
v procesu tělesného prožívání. Prožívaný význam je informací a jeho
způsob je „in-formování“ neboli vnitřní utváření (Neubauer, 2001). Tato
„in-formace“ utváří vědění o prožívání.

Vědění je procesem „...získávání informací o konkrétním prožívání a jejich
propojení ve smyslu životní zkušenosti“ (Hájek, 2002). Vědění ovlivňuje
jednání,

tedy

volní

vkládání

podob

sebe

sama

do

vnějšího

světa

(imponování). Je tím umožňováno pochopení a vhled do souvislostí žité
skutečnosti, avšak nikoliv způsobem logických úvah.
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Jednání je „proces vlastní záměrné aktivity osoby“ (Hájek, 2002:122).
Jednání se manifestuje jako záměrný projev, jímž člověk působí na svět, a
tím jej utváří a zpětně je jím ovlivňováno jeho nitro.

Je nutné rozumět triadickému paradigmatu jako teorii popisující celek tělesně zakotvené prožívání. Tento celek je rozuměn a předpokládán jako
základ chápání sebe i světa. Pro PRVA je triáda „prožívání – vědění –
jednání“ výchozím teoretickým modelem, protože tělesně zakotvené
prožívání slouží vhledu do prožívané individuální skutečnosti.

1.2.2 Fenomenologicky pojatá arteterapie
Arteterapie je z hlediska speciální psychoterapie řazena mezi expresivní
postupy.

Arteterapie je psychoterapeutický obor, který ve své původní podobě
čerpal z psychoanalytických východisek (Naumburgová, 1947). Mediem
arteterapie a jejím typickým znakem je výtvarný projev člověka v jeho
motivačním, procesuálním, finálním a reflektivním potenciálu. Vztah mezi
duševním životem člověka a jeho výtvarným projevem je výchozí rovinou
této expresivní psychoterapeutické disciplíny.

Arteterapie není jednoznačně a ujednoceně vymezena. Nejužívanější
definice arteterapie je značně obecná. 11 Vymezení se mění společně se
specifickým přístupem.

PRVA

nalézá

příbuznost

s

fenomenologickou

arteterapií. Není třeba se v rámci této práce podrobněji zabývat obecnými
východisky fenomenologicky pojaté arteterapie či fenomenologickými

11

„Art therapy is the therapeutic use of art making, within a professional relationship, by people who experience
illness, trauma, or challenges in living, and by people who seek personal development. Through creating art and
reflecting on the art products and processes, people can increase awareness of self and others, cope with symptoms,
stress, and traumatic experiences; enhance cognitive abilities; and enjoy the life-affirming pleasures of making art.“
(The American Art Therapy Association, 2002)
Arteterapie je terapeutické užití umělecké tvorby v rámci profesionálního vztahu, určené lidem, kteří jsou nemocní,
prožili trauma či čelili životním výzvám, a též lidem, kteří usilují o osobní růst. Prostřednictvím tvorby a reflexe
artefaktů a průběhu tvorby může člověk lépe pochopit sebe i druhé, vyrovnat se symptomy a stresem a
traumatickými zážitky; zlepšit rozumové schopnosti; a radovat se z tvorby“
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prvky užívanými v různých, často neujednocených, a spíše integrativně
organizovaných technikách arteterapie. Zaměřím se na principy výchozí
pro proces PRVA.

PRVA

vychází

z definičního

vymezení

Sophie

Kellyové

(1998),

která

arteterapii definuje coby „nerušivý terapeutický proces vhodný pro dospělé
i

děti,

kteří

se

vyrovnávají

s emocionálními problémy,

s traumatem

z dětství, případně hledají možnost duševního, osobního růstu“ (podle:
Šicková-Fabrici, 2008:31). Toto chápání neoperuje s konceptem nemoci. To
odpovídá salutogenetické koncepci PRVA.

1.2.2.1 Klíčové akty zaměřování pozornosti
Fenomenologicky orientovaná arteterapie nechává jevy prožívat přímo.
Toto obecné fenomenologické východisko pak rozpracovává do klíčových
aktů a způsobů zaměřování pozornosti. Za primární je považován akt
vidění (Betenskyová, 1995). Iniciační instrukce zní: „Co vidíš?“. Způsob
zaměňování pozornosti je odvislý od fáze arteterapeutického procesu; je
dvojí - při tvorbě artefaktu a při jeho reflexi.

Namísto otázky „Co vidíš?“ používá PRVA iniciační instrukci „Co cítíš na
těle?“. Odlišnost v úvodní instrukci ukazuje na zásadní odlišnost mezi
metodami fenomenologické arteterapie a PRVA. Ačkoliv fenomenologická
východiska zůstávají stejná, PRVA se pohybuje v rovině tělesného prožívání
přítomné

skutečnosti,

kdežto

techniky

fenomenologické

arteterapie

setrvávají v reflexivní části v kognitivní rovině reflexe. To vyžaduje nácvik
epoché 12, či též tzv. uzávorkování prekonceptů, což v případě přenosu
procesu reflexe do roviny tělesného prožívání není třeba.

Klíčovým aktem pro PRVA není vidění („Co vidíš?“), nýbrž tělesné
pociťování („Co cítíš na těle?“). Artefakt není reprezentací určitého
12

epoché znamenalo v řeckém skepticismu zřeknutí se úsudku; ve fenomenologii Husserlův výraz pro první fázi tzv.
fenomenologické redukce - uzávorkování (Einklammerung) neboli zřeknutí se předpokladů
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výkladu skutečnosti, nýbrž prožívaným významem. „Pokud malířství něco
re-prezentuje (zpřítomňuje), pak původní akty artikulace 13, a vyžaduje si
nikoliv čtení (dešifrování smluvených značek a konvenčních referencí), ale
účast, revokaci zážitků“ (Blecha, 2002:35).

Otázka „Co vidíš“ je v PRVA nevhodná pro zpředmětňování, ohraničování,
ke kterému vede a které zamezuje s artefaktem splynout ve vztahu „já –
Ty“ – vstoupit do artefaktu zevnitř (Buber, 2005). Vidět znamená mít před
sebou, před očima, být oddělen. „...za každou věcí je spousta poukazů
k tomu, co není vidět, k tomu, co není a nemůže být předmětné.“ [...]
„Zpředmětňovat znamená vlastně „ukončovat““ (Hogenová, A. K usebrání.
[vyhledáno

dne

12.12.2008

na

http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova5.htm]).

Zatímco fenomenologická arteterapie nechává vidět, PRVA usiluje o to, aby
byl reflektující vidoucí ve smyslu vhledu (insight). Artefakt je prožíván,
jsou vyhmatávány 14 jeho podoby na pocitové úrovni a jeho smysl je
vyrozuměn

náhledem

pravidel

proměňování

vyhmataných

podob

(Neubauer, 2004). K artefaktu je přistupováno jako k odpovědi, ze které
teprve vyvstávají otázky (Hogenová: K problému rozumění, [nalezeno dne
12.12.2008 na http://sffp.sweb.cz/]). K tomu však není možné artefakt
zakoušet (dívat se na něj jako na věc, která „stojí venku“), nýbrž s ním
splynout. Vztahovat se k artefaktu je proto právě opačný způsob reflexe,
než je jeho „zakoušení“ (Buber, 2005).

13

tím jsou míněny kinémy, pohyby štětce, ruky, jednoty těla a psychiky
termínem „vyhmatat podoby“ mám na mysli fenomenologické nalézání určitých komplexů (pattern) tělesně
zakoušených významů (felt sense); nejedná se tedy o jediné ohnisko, jedinou intenzitu pocitu ale o vnímání a poznání
komplexnější, tedy jednotlivé pocity a jejich kvality a souvislosti mezi nimi
14
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1.2.2.2 Receptivní forma arteterapie a individuální přístup
Fenomenologická arteterapie má reflektivní podstatu, ačkoliv, jak jsem
zmínil, úvodní instrukce rozehraje reflexi zcela jiné povahy, než je tomu u
PRVA. Proces fenomenologické arteterapie je strukturován do čtyř volných
kroků (podle Betenskyové, 2008:203):
1. ú vod n í h ran í s vý t va rn ý m mat e riá l e m (p ří m é z a ží ván í)
2. Pro ce s vý t var n é t vor b y – vy t v oř en í j e vu
3. Fe n o m e n o lo g ic ké in t u it i vn í vh l íže n í
a. fá ze p r vn í: p er cep c e
i.
ii.
iii .

vi zu á ln í u kázk a
od s tou p en í
in t en c ion á ln í h l ed ěn í

b . fá ze d r u h á: p r o ced u r a : „Co v id íš ? “
i.
ii.

f en o m en o log ic ká d e sk ri p ce
f en o m en o log ic ké od h a lo ván í

4. fe n o m e n o lo g ic ké s je d n o c e n í

PRVA vychází též z východisek tzv. receptivní arteterapie. Tato forma
arteterapie má reflexivní povahu. Dotýká se jak roviny vnímání tělesný
pocitů, tak reflexe obsahů vědomí. Převažujícím procesem je však
projektivně podmíněná percepce. Příklad receptivní formy arteterapie
v podobě reflexe reprodukce obrazu Grünwaldova Isenheimského oltáře
lze nalézt v knize Šickové-Fabrici (2008:157-158).

PRVA pracuje s působením artefaktu, s expozicí reflektujícího jevům, se
kterými se ve své výtvarné činnosti a její reflexi potkává. Schopnost
vyjadřovanou slovy “nechat na sebe působit“ však PRVA využívá pouze na
počátku procesu, resp. před tím, než reflektující vstoupí do artefaktu
vztahem. Takzvané „působení“ věci je možné pouze v případě, že je ten, na
koho věc působí, od věci oddělen. Proto „nechat působit“ vystihuje jen
„počáteční vztahovou povahu jevů“ (Buber, 2005:50).
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Působení výtvarného projevu je mimo rámec fenomenologického přístupu
připisována receptivní pasivita nebo projektivní aktivita. Fenomenologicky
uchopené „vnímání díla“ v arteterapii soustřeďuje svoji pozornost na akty
artikulace, které se následně stávají „hermeneutickým textem“ pro
přiměřený

výklad.

Zde

je

„působení

artefaktu“

pro

dotyk

se

skutečnými jevy opodstatnělé a nutné.

V PRVA reflektující s artefaktem splyne v žité přítomnosti a umožní činit
primární epoché prekonceptu, že je obraz neživý. Jen tak se lze k němu
vztahovat jako k „Ty“, jež vzchází z přítomnosti. Skutečnost, že je obraz
„věc mezi věcmi“, se projeví pouze v okamžiku, kdy se k němu reflektující
nevtahuje.

Na rozdíl od receptivní arteterapie pracuje PRVA s vlastním artefaktem
v originále. Podstatnou odlišností je pak evaluace reflektivního procesu.
PRVA je soustředěna na bezpečné zacházení se znepokojivými emocemi, na
jejich využití v kultivaci a podpoře volného prožívání a osobního růstu
(Závora, 2009; Calhoun & Tadeshi, 2004).

Individuální arteterapie je používána tam, kde to povaha klientovy
„situace“ 15 vyžaduje a kde jiná forma organizace terapeutického procesu
nevyhovuje (Pogády a kol., 1993; Horňáková, 1999; Šicková-Fabrici, 2008).

PRVA je organizována individuálně, ačkoliv není vyloučena možnost
individuální reflexe tzv. „vedle sebe“, či skupinová reflexe artefaktu, který
pak nemůže být vlastní, pakliže se na něm neúčastnili všichni reflektující.
Jiná než individuální organizace PRVA nebyla zatím zkoumána.

Významným

faktorem

průběhu

a

výsledku

fenomenologicky

pojaté

individuální arteterapie je role arteterapeuta a jeho vztah ke klientovi.
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Podle Hanušové (2000) je základní rámec arteterapie utvářen osobností
arteterapeuta, bezpečným terapeutickým prostorem a individuální stopou.
Role arteterapeuta je chápána jako jeden ze základních pilířů arteterapie.
Betenskyová (2008) tvrdí o povaze role fenomenologicky orientovaného
arteterapeuta, že jde „většinou o tichý úkol“ (s. 203).

1.2.3 Artefiletika
Artefiletika (Art-Philetic Approach) Jana Slavíka (1992, 1997, 1998, 2004a,
2004b,...) vychází z poznatků výtvarné pedagogiky, arteterapie, speciální
pedagogiky a expresivní psychoterapie. Artefiletika je salutogenetickou
komponentou patogeneticky orientované arteterapie (Závora, 2009a).
Šlemínová (2000) tvrdí, že se ve své klinické arteterapeutické praxi
zpravidla pohybovala v oblasti

patologie: „…potíží, které chtěli sami

klienti (nebo jejich blízcí) odstranit.“ (s.29). Arteterapie, podle některých
zpráv z klinické praxe, tenduje k zaměření spíše na patologické jevy
(Šlemínová, 2000). Artefiletika dosahuje svých cílů podporou toho, co nás
udržuje při zdraví, čímž naplňuje salutogenetické cíle.

Pojem salutogeneze zavedl Aaron Antonovsky (1987), který jeho formulací
poukázal na rovnocenný význam hledání a využívání toho, co nás udržuje
zdravými (Public Health), s tradičním hledáním a využíváním poznatků o
tom,

co

nás

činí

nemocnými.

Salutogenetický

přístup

však

není

profylaktický: vyhýbání se nezdravému způsobu života. Salutogenetickým
úhlem pohledu jsou sledovány faktory, které „…mají pozitivní efekt per se,
a mohou tak chránit proti psychogenním onemocněním.“ (Tress a kol.,
2008:49).

15

„situací“ míním kontext, ve kterém se klient nachází, v němž „ek-sistuje“ (vyvstává) v jistém vyladění; v modelech
osobního růstu člověka není užíváno pojmů symptom či problém, nýbrž pojmu „výzva“ (challenge); adekvátním
pojmem z oblasti psychosomatické psychoterapie je “psychotop“ Mirko Frýby (1996).
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Artefiletika jako program slouží rozvoji pozitivních potencionalit jedince,
citlivosti a vnímavosti vůči hodnotám a kvalitě života, tvořivosti, a teprve
tím prevenci psychických a sociálních patologií (Slavík, 1997, 2004a).

1.2.3.1 Artefiletika jako salutogenetická komponenta arteterapie
K vyjasnění artefiletických východisek pro PRVA je důležitý teoretický
model v polaritě patogeneze-salutogeneze. Činnost arteterapeuta či
artefiletika se odvíjí od vědomého přiblížení se jednomu či druhému konci
zmíněné polarity v závislosti na aktuální potřebě klienta. Podle Stiburka
(2000) jde o arteterapii tehdy, když udržujeme „…neustále v zorném poli
klientovo individuální téma, třeba i nevyslovenou zakázku, a jí podřizujeme
veškerou práci“ (s. 33). Artefiletické působení chápe Stiburek (tamtéž)
spíše jako hledání „…individuálního vztahu k obecnému tématu.“ (s. 34).

Ať už bylo setkání na svém počátku arteterapeutické či artefiletické, není
možné, ani žádoucí, je ve svém průběhu takto rozlišovat a striktně vést.
Mezi artefiletikou a arteterapií je však užitečný rozdíl, jehož je možné
účinně využít. PRVA vychází z tohoto teoretického rozdílu, který se
promítá do jejích procesuálních specifik důrazem na sebereflexi a
sebeporozumění.

1.2.4 Psychodrama
Morenovo „psychodrama“ vychází z faktu, že je člověk permanentní
součástí určité sociální skupiny. Z toho pak predikuje předpoklad, že i
prožívání člověka nemůže být ze sociálního kontextu vytrhováno. Takový
předpoklad indukuje řadu souvislostí duševního života. PRVA vychází
z teoretického přenosu tohoto předpokladu z lidí na předměty; k předmětu
je možno se vztahovat podobně jako k člověku. Už obecnou zkušeností
ověřený fakt, že nám blízké předměty neradi opouštíme, naznačuje, že
člověk k předmětům navazuje vztah výrazně podobný vztahu sociálnímu.
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Psychodrama klade důraz na kontextualitu, která je ale specifická tím, že
každý člen society zůstává od této skupiny oddělen. Ačkoliv PRVA vychází
z principů psychodramatu, ubírá se vlastním směrem: reflektující je
postaven

před

vzájemnosti

a

artefakt,

aby

nikoliv

došlo

„jednotlivé“

k pocitu
účasti.

navození

rovnocenné

Zásadní

odlišnosti

psychodramatu od PRVA lze nalézt též v organizaci procesu. PRVA pracuje
především

individuálně,

i

když

s perspektivami

možností

skupinové

organizace.

1.2.4.1 Spontaneita, role a katarze
Moreno (1931; 1934) vychází z Bergsonova (1947) filosofického důrazu na
spontaneitu, Meadovy (1934; 1982) teorii rolí a Freudovy teorie katarze,
kterou Freud aplikoval na malé sociální skupině.

Koncept spontaneity je pro psychodrama ústřední. Je pojítkem mezi
rovnováhou 16 získanou v psychodramatu a jednáním v konkrétní situaci:
„Dosažení

spontaneity

je

korunou

psychodramatické

práce

a

dává

pacientovi konečnou jistotu dosažené rovnováhy“ (Hanušová, 2000:350).

Moreno (1997) nalézal východiska psychodramatické katarze v řeckém
dramatu a ve východním náboženství. Efekt katarze probíhá podle Morena
(tamtéž) na úrovni pohybů, gest a řeči.

Toto východisko je pro metodu PRVA mimořádně důležité. Pro pohyby těla
je v PRVA užíván fenomenologický termín „kinémy“ (Blecha, 2002).
Z hlediska fenomenologicko-hermeneutického jsou to primární projevy
artikulace skutečnosti. Proto je jim věnována pozornost coby klíči
k porozumění v analogii pohybů těla a mysli, kdy jedno vysvětluje druhé.

16

rovnováha je v psychodramatu vnímána jako „zisk“ (HANUŠOVÁ, 2000); v PRVA je ziskem prožívaný posun (felt
sense) vztažený zpětně k emoci vzešlé z fenom. reflexe
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Tradiční psychodrama však gesta a pohyby chápe spíše behavioristicky, a
sice

jako

procvičování

konkrétních

funkčních

způsobů

jednání

v mezilidských vztazích. Rejstřík způsobů jednání rozšiřuje perspektivu
nových

strategií

jednání

v reálném

životě

jedince,

jakož

i

jejich

interpretační rámec. PRVA se nezaměřuje na behaviorální změny, nýbrž
obecně řečeno na změny v prožívání s následným přeuspořádáním chápání
subjektivní skutečnosti.

Pro PRVA je proces reflexe otázkou bytostného zření s artikulací v tělesné
rovině. 17 To znamená, že emoce, se kterými je v PRVA pracováno, jsou
chápány jako pohyby, a protože se jedná o intencionální pohyby, lze o
nich uvažovat jako o činnostech. Jimi je celý proces řízen.

Teorie psychodramatu předpokládá katarzi integrací, a nikoliv abreakcí,
což se děje a je vysvětleno především prostřednictvím tzv. výměny rolí a
identifikace 18. K integraci méně přijatelnějších částí sebe sama či kontextu
skutečnosti pak podle Morena (1974) dochází díky pohledu z druhé strany.

Pro PRVA je nejdůležitějším momentem psychodramatu tzv. hraní rolí (role
playing) (např. Moreno, 1961). Moreno změnil Meadův koncept pasivního
osvojování rolí (role taking) směrem k uvolnění. Tímto „uvolněním“ získala
role možnost svobodného pohybu. Hraní rolí zároveň naplňuje Bergsonův
koncept spontaneity a otevírá rituál Buberova vztahování se „Já“ k „Ty“ či
já k „Ono“.

Hraní

rolí

je

„pravdě-podobné“,

protože

odráží

subjektivní

povahu

skutečnosti - její nepředvídatelnost z hlediska předem nenaplněných
možností, ve kterých se projevuje (Bergson, 1919). Hraní rolí je expresívní
činností, která je objevná. Člověk nalézá souvislosti, jež mu pomáhají

17

pohyb artikulace má dva směry: fenomenologickou percepcí artikulovaná tělesně pociťovaná emoce, která
artikuluje smysl
18
např. identifikace s člověkem, se kterým je klient v konfliktu

29

chápat a pořádat svojí skutečnost. Dochází též k uplatňování a posilování
tvořivosti, spontaneity a autenticity.

Nejdůležitější momenty psychodramatu, ze kterých čerpá metoda PRVA,
byly formulovány takto (Závora, 2009):

a) aktuálnost informací 19, které jsou ve vzájemnosti působení dvou či více
subjektů nalézány;
b) nepředvídatelnost

a

momenty

překvapení

podporující

vynalézavý

intelekt a snahu porozumět;
c) kontextuální charakter psychodramatu, ve kterém je vždy implicitně
obsažen celý sociokulturní kontext, okolnosti a souvislosti duševního
života jedince

Morenovo psychodrama zpřístupňuje klientův vnitřní svět ostatním skupině jiných lidí ve sdílené komunikaci. 20 Podle Boreckého (2005) tímto
Moreno také narušil chápání vztahu „terapeut – klient“. To obnášelo např.
i utajování psychických potíží klienta. Psychodrama uvolnilo tento moment
směrem

k

otevření

potíží

skupinové

societě

a

terapeut

se

stal

facilitátorem, nikoliv tím, kdo „drží otěže“ v rukou. Ono „skrývání“, jež
klasická

psychoterapie

i

psychoanalýza

chápala

jako

protektivní

a

preventivní, chápal Moreno jako fixující a petrifikující (Borecký, 2005:28).

1.2.5 Rogersovský přístup
Pojednávaná metoda PRVA vychází z humanistické tradice, proto je nutné
vzít za východiska poznatky přístupu Carla Ransoma Rogerse. Jedním ze
zásadních Rogersovských konceptů je akceptace (bezvýhradné přijetí).
Klient

se

ocitá

v emfatickém

prostředí

19

vstřícného

přijetí:

terapeut

aktuálnost je zde chápána ve smyslu trvání („problém stále či trvale aktuální“) bez ohledu na reálný čas
ve vztahu k dětem se problematikou „sdílení“ z psychoterapeutického hlediska zabýval Daniel N. Stern (1995) ve své
monografii: „The Motherhood Constellation“
20
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přistupuje ke klientovi jako „člověk k člověku“, a nikoliv jako lékař
k nemocnému (Vymětal, 2000:149).

Akceptaci předchází předpoklad, že člověk sám sebe aktualizuje: „Podle
mých zkušeností se ve vhodném klimatu stává zjevnou aktualizační
tendence. V terapii zaměřené na klienta má člověk volnost v tom, aby si
vybral jakýkoliv směr, ale ve skutečnosti si vybírá pozitivní a konstruktivní
cesty“ (Rogers, 2005:312).

Psychologické klima, které vzniká v ochranné vztahové atmosféře, není
nahodilé, ačkoliv Rogers dbá, aby bylo zcela volné: „Zajistíme-li tedy
psychologické klima, jež umožňuje člověku „být“ bez ohledu na to, zda jde
o klienty, žáky, zaměstnance či účastníky skupinových setkání, nevytváříme
tak nějaké nahodilé podmínky. Dotýkáme se tím tendence, která prostupuje
veškerým

organickým

životem

–

tendence

organismu

dosáhnout

sebenaplnění, jež mu bylo potenciálně dáno“ (Rogers, 1998:120). Rogers
opakovaně ověřil, že právě bezvýhradné přijetí klienta dává průchod jeho
pozitivní sebeaktualizaci, kterou chápe jako přirozenou tendenci: „Jedním
ze základních aspektů této tendence je schopnost jedince posouvat se
v prostředí,

které

podporuje

růst,

směrem

k sebeporozumění

a

sebesměřování.“ (Rogers, 2005:312).

PRVA vychází z požadavku vytvořit prostředí pro podporu tendence
k sebeporozumění

a

sebesměřování.

V tomto

smyslu

je

pro

PRVA

nejtypičtější její salutogenetické užití. Reflektující je v tomto smyslu
kontaktován s jeho vlastní vnitřní zkušeností pro podporu vhledu do
prožívané subjektivní skutečnosti 21, který je chápán jako jeden z hlavních
zisků v teorii změny PRVA (Závora, 2009).

21

Koncept vhledu do prožívané skutečnosti je součástí teorie změny tělesně zakotveného prožívání (Hájek, 2002).
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Carl Rogers (1987) zavedl do psychoterapie koncept kongruence, resp.
inkongruence. Kongruence je soulad mezi zkušenostmi a sebepojetím
jedince. Rogers považoval kongruenci za základ duševního zdraví člověka.
Úzkost podle Rogersovské teorie vzniká tím, že je uvedený soulad narušen.

Kongruence

je

závislá

na

PRVA

akceptaci.

dominantně

vychází

ze

salutogenetických principů. Proto je akceptace jedním ze zásadních
východisek

metody:

„...nedirektivním,

povzbudivým

a

empatickým

postojem usnadňujeme strukturaci osobnosti dítěte a zejména vytváříme
jeho emoční stabilitu a poskytujeme předpoklad k formování pozitivního
sebepojetí“ (Vymětal, 2000:152).

Inkongruence v Rogersově přístupu působí znepokojivé emoce, které se
vymykají rámci své přirozené signální a obranné funkce. V této souvislosti
Rogers (1987) připomíná, že člověk dovede znepokojivé emoce překonávat
sebeaktualizací, kterou chápe jako schopnost vést a žít svůj život
uspokojivě: takový život „...ve své rozvinuté podobě, má být životem lidsky
důstojným a tvořivým. Úzkostnost, úzkost a strach ve své zvýšené, případně
patologické podobě, jsou pak odpovědí na tuto základní, bytostnou
frustraci a ohrožení.“ (Vymětal, 2000:150).

Významným východiskem pro PRVA je sebepojetí (selfconcept). Rozumí se
jím „...organizovaný, soudržný celek utvořený z vnímání sebe sama jako
individua i sebe ve vztahu k ostatním lidem“ (Junková, 1997, podle
Vymětal, 2000:151). Sebepojetí se projevuje v sebe-uvažování, sebeprožívání a sebe-hodnocení ve vztahu k žité skutečnosti a jejím překážkám.

Sebepojetí

lze

organizmické,

teoreticky
hodnotově

uchopit

introjektové

ve
a

třech

složkách:

zkušenostních

dispozičně

individuálních

konstruktů. Tyto složky se projevují ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu světu
člověka jako motivační schémata kognitivní, pocitová a akční (Vymětal,
2000:151).
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Není bez zajímavosti, že se Rogersovská psychoterapie vhodně doplňuje
s jinými nedirektivními technikami, např. focusingem (zaostřování), která
je založena na využití tělesného prožívání. K arteterapii má Rogersovská
psychoterapie blízko tzv. volnou terapií hrou (Rezková, 1994). Důležitým
poznatkem je, že pozitivní změna sebepojetí školních dětí je založena na
postupném uvědomování souvislostí mezi svým prožíváním a činností. Zde
nelze oddělit výchovu od terapie, a tedy i odlišit, do jaké míry se jedná o
působení

salutogenetické

terapeutické.

Toto

(specificky

podpůrné)

„psychoterapeutické

působení

a

do
se

jaké
tak

míry
prolíná

s pedagogickým vedením“(Vymětal, 2000:164).

Pro PRVA je mimořádně důležitým aspektem ponechání subjektivní
skutečnosti svému nositeli, tedy zcela bez snahy do něj zasahovat
interpretacemi druhého člověka. Tato teze je obsažená v Rogersově
konceptu

fenomenálního

pole,

které

je

utvářeno

totalitou

zážitků

vědomých a neuvědomovaných (Závora, 2009). Toto pole nemůže druhý
člověk „...nikdy poznat, výjimkou je empatické usuzování, a tím ho není
možné poznat dokonale“ (Rogers, 1956:210).

Rogersův

přístup

je

souladný

i

s fenomenologickým

ukotvením

v přítomnosti. „Nikdy neznáme něčí minulost. Ta existuje vždy jen
v nynějším pohledu člověka na dřívější události“ (Rogers 2008:319).
„...platná skutečnost, jež ovlivňuje chování, je vždy taková, kterou
vnímáme v daném okamžiku“ (Rogers, 1959: 223).

Lze říci, že Rogersův přístup integruje principy i jiných přístupů, ze kterých
PRVA čerpá. Proto se stává pro PRVA zcela výjimečným zdrojem východisek
pro svoji promyšlenou soudržnost a ucelenost.
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1.3 Základní procesuální koncepty
1.3.1 Introspekce v PRVA
Proces PRVA je reflektivním prostorem, v němž je možné zkoumat vlastní
prožívání:

reflektující

využívá

introspektivního

(přímého)

přístupu

k psychickým obsahům. Výzkumné užití PRVA se proto opírá o tuto
techniku jako o introspektivní metodu ve smyslu optimalizovaného
uspořádání průběhu procesu reflexe. Výzkumné užití PRVA odpovídá
kvalitativnímu výzkumnému rámci, v němž je introspekce považována za
hlavní metodu výzkumu (Kováč, 1985; Sedláková, 1970/1982; Kratina,
1935).

O reflektujícím je v PRVA uvažováno jako o „...bytosti nadané sebereflexí“
(Miovský, 2006:144). Introspekce je v tomto smyslu v PRVA využíváno jako
přirozenosti: není zapotřebí, aby reflektující introspekci nacvičoval, jako je
tomu např. ve focusingu 22. Úvodní iniciací je reflektující uveden do reflexe
na tělesné úrovni v krátkém čase (brief approach). Namísto soustředěné
pozornosti na detail pociťovaného ohniska je reflektující exponován
působení artefaktu a navození vzájemnosti, která je v PRVA chápána jako
přirozená tendence 23 člověka vztahovat se i k lidem i věcem (Buber, 2005)
a reflektovat je v tělesné skutečnosti.

Tělesně

pociťované

významy

(felt

sense)

se

vyznačují

významově

odpovídajícími jevy na psychické úrovni, „…které se mohou mimovolně
vynořovat ve formě představy či obrazu, tak konkrétního pojmu.“ (Hájek,
2002:35). Předmětem introspekce je vše, co v reflexi spontánně vstoupí do
vědomí reflektujícího.

Nelze opomenout, že introspekci v PRVA neprovádí jen reflektující, ale též
průvodce reflexí. Za primární data je však nutné považovat pouze ta, která
22

k nácviku focusingu je třeba i několikadenního cvičeni zaostřování mysli na tělesná ohniska (Hájek, 2002)
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vzešla

z introspektivní

deskripce

psychických

obsahů

prováděné

reflektujícím, a nikoliv průvodcem (Frýba, 1997).

1.3.2 Přenos z vizuálního do experienciálního modu reflexe
artefakt
PRVA pracuje s artefaktem jako s jedním z účastníků procesu reflexe.
Artefakt dostává vlastní roli. Tím je dána trojice reflektující (autor
artefaktu) – artefakt - průvodce. Významy podle předpokladu vznikají
kontextuálně, tedy za přítomnosti a působení všech tří účastníků, kteří
jsou ipso facto nositeli působivých (významotvorných) sil (např. Bachtin,
1986; Mukařovský, 1977; Moreno, 1961, 1974; Mead, 1934; Cohen, 1919).

Považuji za důležité nejprve zdůraznit, a dalším úvahám předřadit,
fenomenologickou povahu procesu PRVA, který je v tomto smyslu aktuální
událostí (actual occasion). Významy v PRVA se rodí v experienciálním
modu

reflexe

–

pozornost

reflektujícího

je

přenášena

z vizuálně

symbolických významů a minulosti (k čemuž tenduje) na tělesné pociťování
„teď a tady“ (Gendlin, 1978/2003; Hájek, 2002; Frýba, 1992/1993;). Pro
zmíněný přenos pozornosti je v PRVA klíčové chápání artefaktu jako
bytosti. Takto percipovaný artefakt vstupuje do vědomí reflektujícího i
průvodce jako přítomná entita. Tím je proměněna jeho role a též způsob,
kterým spolupůsobí vznik významů v reflexi.

Obecná tendence přistupovat k výtvarnému projevu jako k „…věci mezi
věcmi“ (Buber, 2005:43) zřejmě není bez širších souvislostí se současnou
evropskou kulturou, jejími hodnotami, a tedy běžně sdílenému poznání a
vědění (Marková, 2007). Setkat se s věcí jako s „Ty“ v Buberově smyslu,
vyžaduje od člověka nečlenit vnější svět na živý a neživý, nýbrž jej prožívat
jako celek aktuální události s veškerými přítomnými entitami v jejich
rovnoprávném smyslu. Toho je v PRVA využíváno jako klíčového principu.
23

člověk žije ve vztazích bez ohledu na to, zda se jedná o subjekt či objekt
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Ani psychologie jako věda se o výtvarný projev doposud nezajímala
v tomto významovém, resp. významotvorném kontextu. Výtvarný projev
byl psychologií uchopován a zkoumán převážně ve vizuální modalitě 24.
Většina studií, které se tázaly po vztahu mezi duševním životem člověka a
jeho výtvarným projevem, se proto věnovala symbolické interpretaci
vizuálu

artefaktu.

Ve

vizuální

modalitě

se

pohybovaly

jak

analýzy

kvalitativní (Buck, 1948a; Bell, 1948; Kelloggová, 1970; Machoverová,
1949; Hammer, 1960; Jolles 1971; DiLeo, 1983; Palmer, 1983; Koppitzová,
1984), tak kvantitativní (Goodenoughová, 1926, 1928; Vane a Eisen, 1962;
Harris, 1963; Sehringer, 1963; Horowski, 1970; Burns a Kaufman, 1972;
Cox,

1993).

Soustředěná

výzkumná

pozornost

byla

navíc

věnována

především vizualitě dětského výtvarného projevu, zúženě kresbě ve
vývojových souvislostech (Čáda, 1902; Švarc, 1918; Svoboda, 1930;
Arnheim, 1954; Chlup, 1964; Ehrenzweig, 1967; Read, 1967; Piaget, 1968;
Lowenfeld, 1987).

Změnou v rovině percepce a chápání artefaktu se artefakt stává přítomnou
entitou, jedním z partnerů reflektivního dialogu, se kterým se reflektující
v PRVA setkává a vztahuje se k němu jako k „Ty“ (Buber, 2005). Změnou
přístupu k artefaktu se konečně změnily i role v triádě průvodce-autorartefakt. Ve vizuálním modu je artefakt objektem, zpravidla symbolicky
interpretovaným, přičemž autor artefaktu je po dokončení díla v roli
zkoumaného a pasivního. V prožitkovém modu PRVA se artefakt stává
subjektem, partnerem, ke kterému se jeho autor aktivně a dynamicky
vztahuje, aby se z tohoto dialogického vztahu rodily významy za přispění
facilitační role průvodce (psychologa).

24

od prvních analýz E. Cooka a C. Ricciho z konce 19. stol. přes širokou plejádu badatelů celého 20. stol., např. známé
psychol. studie Perezovy, Preyerovy, Luquetovy, Barnesovy, Baldwinnovy, Sullyho, Kerschensteinerovy, Claparédovy,
Swensenovy, Jusova, Vygotského, Ignaťjeva… atd., u nás především práce Jiráskovy, Matějčkovy, manželů
Švancarových, R. Konečného atd.
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Autor navíc stojí v roli aktivního „výzkumníka“ vlastního prožívání a
obsahů vědomí. Psycholog vystupuje v roli průvodce, tedy toho, „kdo
provádí“. Role průvodce je více tichá než hlasitá, a především pak
facilitační: jde o „…neutrální, avšak přesto aktivní přítomnost ´toho
druhého´…“ (Sauvayre & Forbesová In. Philips & Morley, 2006:265) 25. Při
pokusu objasnit proces PRVA jako sociální situaci se podržím teorie
sociálních reprezentací (Moscovici, 1998; Marková, 2007). Podle tohoto
konceptu lze to, co se odehrává v triádě reflektující – artefakt – průvodce,
chápat jako třísložkový proces v dialogickém vztahu ego-alter–objekt.
Z pozice reflektujícího (ego) je alter průvodce a artefakt a objektem je
tělesné prožívání reflektujícího.

Z hlediska

působivých

aktivit

je

pak

váha

reflexe

přenesena

na

reflektujícího (autora artefaktu). Přítomnost průvodce facilituje celou
situaci reflexe a její průběh. A konečně artefakt se stává přítomnou
entitou s tzv. potenciálem sdíleného neznáma, které je obecně pro vznik
dialogu nutné (Bachtin, 1986; Mukařovský, 1977). „Nemohlo by být
dialogu, kdyby účastníci nestáli proti sobě v rámci vzájemně prožívaného
neznáma. Neznámo mezi nimi vyvolává napětí, které není vázáno ani na
jednoho z nich, ale existuje vyloženě mezi nimi“ (Marková, 2007:142).
Vzniku napětí přispívá už samotný přesun reflexe do experienciálního
modu, čímž dochází přinejmenším ke dvěma zásadním kolizím, a sice
známého (vizuálního) a neznámého (vztahového) nahlížení artefaktu a
známého

námětu

tvorby

artefaktu

a

neznámého

obsahu,

který

se

kontinuálně vynořuje při reflexi (Závora & Staněk, 2011). Intenzita napětí,
která je podle Markové (tamtéž) pro významotvorný dialog zcela zásadní,
potom souvisí jak s nespecifickými, tak se specifickými účinnými faktory
procesu PRVA. 26

25

též ve filosofickém smyslu Bachtinova (1986) poznávání skutečnosti prostřednictvím toho druhého, což
nereprezentuje jen verbální složku komunikace, ale i dialog s jeho aktivní přítomností
26
viz příslušná kapitola
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Není-li proces reflexe artefaktu Buberovsky „vztahový“, ve smyslu „Já-Ty“,
pak pro vzájemně prožívané neznámo, plodící dialogické napětí není
místa: artefakt je věcí mezi věcmi, je finalitou vizuální modality. Takovým
nahlížením je možné uplatňovat pouze monologický vztah ego – objekt
(Marková, 2007:260) nebo v Buberově pojetí „Já-ono“.

Změna přístupu k artefaktu posunula role a působivé aktivity jejich
zástupců,

čímž

v konečném

důsledku

dochází

k přenosu

reflexe

z vizuálního do experienciálního modu.

1.3.3 K významu vědomí vlastního artefaktu
Artefakt v roli přítomné entity (partnera) a vědomí, že se jedná o artefakt
vlastní, jsou významné procesuální faktory PRVA.

Z hlediska obsahu vědomí reflektujícího je třeba si uvědomit, že rozdíl
mezi artefaktem vlastním a cizím je věcí způsobu jeho nahlížení: „…rozdíl,
který v metodě PRVA spočívá v zásadní okolnosti tázání, a sice v tom, kdo
se táže…“ (Závora, 2009:98). Je-li to autor artefaktu, potom je „…tázání …
touto podstatnou okolností zásadně ovlivněno, protože se do něj promítá
vědomí autentičnosti artefaktu: hrne se do něj vědomí původu“ (tamtéž).
Jsou tím ošetřeny logické pochybnosti reflektujícího o tom, že prožívané
významy (felt sense) nejsou vnesené.

Vědomí vlastního artefaktu však především upevňuje zodpovědnou účast
reflektujícího v procesu PRVA, a proto zodpovědnou, nikoliv fiktivní
participaci na procesu dialogu - na komunikaci. Zodpovědná účast brání
ztrátě hodnoty prožívaného významu, a tedy i smyslu celé reflexe. Podle
Bachtina (1986) nelze rezignovat na zodpovědnost za komunikaci bez
„…ochuzení vlastní subjektivity o vzájemnou závislost ‚ego – alter’, tj. o
autenticitu“ (Marková, 2007:150). To souvisí s momentem, kdy vlastní
artefakt osloví svého tvůrce zvenčí, přičemž uvědomění si této skutečnosti
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bez

rezignace

je

připuštěním

svébytnosti

svého

díla

a

zároveň

sebeuvědoměním. Vědomí toho, že je artefakt vlastní, není jen protektivní
ve

smyslu

ochrany

autenticity

vzniknuvších

významů,

nýbrž

lze

předpokládat, že hraje i konstitutivní roli.

1.4 Procesuální charakteristika PRVA
1.4.1 Indikace
Užití

PRVA

vychází

ze

základního

indikace

rámce

Rogersovské

psychoterapie, kde jsou indikační skupinou klienti s inkongruencí mezi
zkušenostmi a sebepojetím (Rogers 1987). Podle Vymětala (2000:161) lze
tuto skupinu klientů členit u dětí do tří kategorií podle souvislostí:
a)

s nejistotou a nedostatkem opory ve vztahu k nejbližším
osobám jejich života (narušení vývoje k samostatnosti a
autonomii);

b)

s nedostatečným sebevědomím;

c)

s nepřiměřenými nároky, které na sebe kladou a jež jsou na
ně kladeny ze strany nejbližšího sociálního okolí (oblast
ideálního „já“).

Vymětal (2001) uvádí hlavní tři indikační kritéria pro dospělé klienty:
1. inkongruence
s přijetím

sociálně

určitých

komunikačního

životních

typu

zkušeností

(klient

do

své

má

potíže

individuální

skutečnosti)
2. dobře vyvinutá schopnost vnímání vztahové nabídky průvodce:
empatii, akceptaci, autenticitu
3. sebeexplorační reakce na vztahovou nabídku průvodce: tendence
k sebereflexi, sebeporozumění, a tím překonávání inkongruencí

Specifikům dětskému věku odpovídá varianta Rogersovského krátkého
individuálního

psychoterapeutického

působení

(brief

approach)

v

psychoterapeutickém prostoru tvořeném akceptací. Na tento věkový
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soubor byla také PRVA doposud aplikována (Hornofová, 2012; Závora &
Staněk, 2011; Malečková, 2009; Závora, 2009; Staněk, 2009).

Indikační rámec „na člověka zaměřeného přístupu“ (PCA) je úzce vázán na
vztah

mezi

průvodcem

a

klientem.

Vztahový

rámec

je

explicitně

formulován pro indikaci dospělé populace. Podle původních Rogersovských
konceptů

je

vztahový

terapeutický

rámec

závislý

na

splnění

jeho

základních podmínek, kterými jsou kongruence průvodce, empatické
porozumění a akceptace klienta. Navíc je nutné vzít v potaz kritickou
podmínku možnosti navázat s klientem kontakt. Naplnění této podmínky
roste s autonomií klienta ve smyslu schopnosti a motivace k aktivní účasti
na řešení vlastních problémů (Grawe, Donati & Bernauer, 1994).

Důležitým hlediskem indikace je taktéž cílové chápání indikační skupiny.
V centru pozornosti průvodce, při užití PRVA, je člověk jako rozvinutá a
zdravě fungující osobnost, a nikoliv „patologie“ ve smyslu jakési množiny
zástupných

významů,

a

tudíž

ani

kompenzace

diagnózou

predeterminovaných příznaků. „PRVA je určena k indikaci všude tam, kde
je dítě či dospělý člověk v nebezpečí ohrožení žádoucího vývoje a
formování sebepojetí s výskytem inkongruencí. K ohrožení sebepojetí
dochází vlivem konfliktů, dlouhotrvajících frustrací, krizí, ale i vážnějších
životních situací či traumat“ (Závora, 2009:129).

PRVA nebyla dosud aplikována v dostatečném počtu případů. Není tedy ani
prověřeno indikační spektrum plynoucí z aplikace na velké množství
konkrétních případů. Nelze proto než vycházet z indikačního rámce PCA
pro jeho souladnou povahu s východisky a způsobem provádění PRVA včetně zásadního důrazu na práci s tělesností - a postupně prakticky ověřit
indikační možnosti. Doposud byla PRVA aplikována na úzkostné projevy u
dětí (Malečková, 2009), neurotické potíže dospělých (Závora, 2009),
problémy s přizpůsobením na náročné životní situaci (separace od rodiny u
dětí) a na vážné poruchy chování u dětí (Závora & Staněk, 2011). Poslední
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skupina dětských klientů (etopedický soubor) vykazuje po aplikaci dobré
výsledky, ačkoliv je u ní v PCA popisován menší efekt (Grawe, Donati &
Bernauer, 1994).

Aplikace PRVA je souladná s Rogersovským přístupem v možnosti uplatnění
nejen klinické. Mám na mysli péči o mezilidské vztahy a rozvíjení možností
porozumění sobě i druhým. S tím nutně souvisí i podpora osobního růstu.
Původní myšlenka užití PRVA měla proto vztah především k edukaci (výuka
a výchova), tedy k pedagogickému a výchovnému prostředí (Závora, 2009).
Toto milieu vyžaduje salutogenetický přístup, protože se jedná o prostředí
primárně kompetentní k podpoře a rozvoji, a nikoliv k terapii 27. Zde lze pak
uplatnit PRVA pro poznání a porozumění rizikovým faktorům (např. Ebina
& Yamazaki, 2008; Konu & Lintonen, 2006 apod.) a podporu pozitivních
potencionalit

jedince

(především

dítěte)

jako

protektivních

faktorů

(Cederblad a kol., 1994).

1.4.2 Cíle a účinnost
PRVA umožňuje porozumět tématům/událostem, které spontánně vyvstaly
v procesu reflexe vlastního artefaktu. PRVA pracuje s interakcí procesů
mysli a těla a jejím procesuálním cílem je dobré pojmenování (uchopení
slovem) tělesně prožívaného významu (felt sense) tak, aby došlo k
prožívanému

posunu

(shift

sense)

neboli

porozumění

tělesně

pociťovanému (congruence).

Psychoterapeutickým cílem PRVA jsou předpokládané žádoucí změny
primárně v oblasti osobnosti. Účinnost PRVA je založena na předpokladu,
že dochází k žádoucím změnám její aplikací, a nikoliv spontánní remisí. 28
Dílčím psychoterapeutickým cílem PRVA je porozumění smyslu tématu,
které

bylo

reflexí

zpřítomněno.

Téma

27

je

v PRVA

procesně

cílovou

široké odůvodnění salutogenetické aplikace PRVA lze nalézt v rozporuplných východiscích systému krizové intervence,
které jsem se snažil analyzovat jinde (viz Závora, 2010, 2012a)
28
ačkoliv je v disertačním projektu účinnost PRVA řešena v rámci kasuistik, je nutné ji ověřit i širším srovnávacím
výzkumem a výzkumem jednotlivých účinných faktorů (viz kapitola 3.7), které účinnost mohou ovlivnit
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významovou kategorií, která je reprezentací určité události individuální
skutečnosti reflektujícího. Porozumění tématu probíhá předpokládaně ve
třech základních úrovních najednou: v rovině tělesné, duševní i duchovní.

PRVA vychází z varianty individuálně organizovaného, krátkodobého
psychoterapeutického působení (brief approach). Cílem PRVA je dosažení
psychoterapeutické

změny

na

úrovni

osobnosti,

charakterizované

uvolněním prožívání příklonem k žité (přítomné) skutečnosti, projevující se
zlepšenou schopností zvládat životní překážky porozuměním významům
subjektivní skutečnosti (congruence) (viz kapitola 3.8).

V případech salutogenetické aplikace neslouží PRVA ani profylaktickým
(primární

prevence),

ani

léčebným

(sekundární

prevence),

ani

rehabilitačním (terciální prevence) cílům. Při salutogenetické podpoře,
která byla doposud prováděna pouze na dětském souboru, je cílem lepší
porozumění
charakteristik

sobě

a

světu

odolnosti

prostřednictvím

(Závora,

2010).

posilování
Základní

individuálních

charakteristikou

odolnosti je Antonovského (1987) „sense of coherence“ 29 (chápání světa
jako smysluplného celku), která vychází z tzv. zakotvenosti v životě
(pevného

místa

smysluplného

dítěte
celku

v rodině).
je

Prožívání

v salutogenezi

a

chápání

vymezeno

světa

jako

následujícími

charakteristikami (podle Vymětal, 2003:98), které jsou PRVA podporovány:

a) smysluplnost v pohledu na svět a vlastní činnost, tedy vidění světa a
svého života jako smysluplného obrazu;
b) důvěra a víra v pevnost, stabilitu osobního a okolního světa;
c) srozumitelnost, porozumění – tedy především racionální orientace
vycházející z existence zákonitostí, jimiž se řídí svět a které lze
poznat;

29

„sense of coherence“ společně s „resilience“ (nezdolnost) a „hardiness“ (odolnost) jsou pojmy, jež se váží
k výzkumům v oblasti osobního růstu (personal growth) (např. CALHOUN & TEDESHI, 2004)
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d) zvládnutí

a

kontrola

dění,

jehož

jsem

součástí,

tedy

osobní

kompetence a vliv.

PRVA

je

především

procesem

poznání

individuální

skutečnosti

prostřednictvím vztahování se k vlastnímu projevu (šířeji k dílu) a jeho
porozumění. Je to hravý, bezpečný způsob zacházení s inkogruencemi
dítěte, protože salutogenetické cíle nejsou v průběhu procesu explicitně
vyjádřeny (formou hry). Tím je naplněn oprávněný požadavek, aby v dítěti
nevznikly prekoncepty patologie a léčby.

Při reflexi vstupuje dítě či dospělý do dějů a událostí vlastního života
(individuální skutečnosti). Reflexí je uveden do stavu mírného transu,
jehož podstatou je hluboké setkání, vztahování se k vlastnímu artefaktu
jako k žité přítomnosti (Buber, 2005).

Pro dítě jde o hru, která podle dosavadních zkušeností působí bezpečně.
Dítě je zpravidla fascinováno objevným potenciálem této hry. Děje se
něco, co je silně působivé, dítěti blízké (vlastní skutečnost), a přitom
bezpečné (průvodce, vlastní artefakt). Oprávněný požadavek, aby v dítěti
nevznikly prekoncepty patologie a léčby, je zde zcela naplněn: dítě si
hraje, do hry nejsou vnášeny cizí elementy a významy, a hra, kterou hraje,
je pravdě-podobná.

1.4.2.1 Vhled do prožívané skutečnosti a další zisky PRVA
Pakliže dospělý i dětský klient provádí PRVA častěji, lze chápat za zisk
samotnou zkušenost této metody. Jejím prostřednictvím získá klient
schopnost

lepšího

charakteristickým

vhledu
ziskem

do

prožívané

skutečnosti,

psychosomaticky

která

je

orientovaných

psychoterapeutických technik. Hájek (2002) tento vhled charakterizuje s
oporou o obecné principy moderní hermeneutiky tak, jak je naznačil již
Vico (1991):
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a) zaznamenání

existence

jevů,

které

se

vyskytují

v prožívané

skutečnosti často nebo déle přetrvávají,
b) zaznamenání podmíněnosti jevů, jak jeden jev určuje výskyt jiného,
c) rozlišení procesu tělesně zakotveného prožívání, které dokáže opět
vyvolat,

rozlišit

jeho

spontaneitu,

dokáže

rozlišovat

i

jeho

následnost a vývoj (Hájek,2002:104-105).

V tělesně zakotveném prožívání je vhled do prožívané skutečnosti podle
Hájka (tamtéž) umožněn odstupem od prožitků a rozvíjen introspekcí. V
PRVA zakládám explanaci uvedeného zisku na procesuální rovině. Vhled do
prožívané

skutečnosti

je

umožněn

určitým

směřováním

procesu

porozumění a určitým stylem komunikace průvodce s klientem. Zjistil jsem,
že je důležité udržet proces PRVA jako proces poznání ve směru od
postupného

eidetického

vyhmatávání

podob tělesně

artikulovaných

významů k zachycení logiky a smyslu toho, jak si jednotlivé podoby
vzájemně odpovídají (v této fázi je připraveno vědomí pro spontánní
vyvstání významu k dobrému pojmenování). 30 Toto směřování je pak lépe
udržitelné, když průvodce užívá měkkých, významově méně konkrétních
pojmů, které umožňují klientovi autonomní artikulaci a fenomenologického
stylu komunikace (Závora, 2009c; Závora & Nišponská, 2008b). Kultivace
vhledu do prožívané skutečnosti je tedy spíše závislá na vhodném a
správně

načasovaném

pohybu

mysli,

který

vede

od

entropického

vyhmatávání tělesně zakoušených významů ke spontánnímu „u-chopení“
(po-chopení) prožívaného významu slovem.

Vhled do prožívané skutečnosti je charakteristickým ziskem i cílem PRVA a
shodným

prvkem

(tertium

comparationis)

se zisky

vybraných

metod

psychosomatického přístupu v psychoterapii (focusing, satiterapie a sativariace). Krom tohoto zisku se ukázalo, že PRVA přináší změnu v hodnocení
světa, příklon k žité skutečnosti (jako opak ruminace) a celkovou změnu v
prožívání světa (lepší pocit ze života) (Závora, 2009:177).
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1.4.3 Základní uspořádání PRVA
PRVA je organizována v individuální formě (též dyadické). Tím není
vyloučeno i skupinové uspořádání, avšak tato forma nebyla dosud
aplikována. PRVA je metodou, jíž lze, podle předpokladu, dosahovat
psychoterapeutických či salutogenetických cílů prostřednictvím expozice 31
a tělesně zakotveného prožívání.

1.4.3.1 Fáze procesu PRVA
Jednotlivé fáze PRVA se volně prolínají, nelze přesně určit jejich hranice a
délku trvání. Uchopit tyto fáze znamená deskribovat jen jejich základní
charakteristiky, které slouží k přiblížení tomu, co se v PRVA děje. Nemůže
se jednat o závazný plán či postup.

Celý proces PRVA probíhá v experienciální rovině klienta za přítomnosti
průvodce. Proto základní charakteristiky jednotlivých fází vycházejí z toho,
co průvodce a klient při reflexi dělají. Proto je první fáze (iniciace)
popsána z pozice průvodce a ostatní z pozice klienta. Jsem si samozřejmě
vědom

toho,

že

je

taková

charakteristika

redukcí

jinak

složitého,

kontextuálního procesu. Redukce zde slouží základní orientaci.

Charakteristiky fází PRVA:
1. iniciace
Reflektující je průvodcem „přiveden před“ svůj artefakt a iniciován do
vztahování se k artefaktu nikoliv jako k „ono“, nýbrž jako k „Ty“ (Buber,
2005). Iniciační instrukce:

„ Toto je tvůj vlastní artefakt; stůj před ním jako před živou strukturou
(bytostí, věcí…); ...nechej ho na sebe působit a řekni, co cítíš na svém
těle?“
30
31

viz kap. 3.6
nepřímé, a v případě PRVA samočinné, vystavení působení artefaktu a situacím na symbolické úrovni
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Iniciací je v krátkém čase (brief approach) percepce klienta převedena
do roviny tělesného pociťování. Vyvstanuvší tělesné pocity nemusí být
vždy znepokojivé.

2. diferenciace a akcentuace
Reflektující v této fázi prožívá tělesně artikulovanou emoci vyvolanou
iniciací tak, že:

a) diferencuje (rozlišuje podoby všímáním): jeho pozornost samočinně
sleduje vývoj - směřování emoce v jejích tělesných projevech
(pocitech)

v tom,

diferenciace

je

jak

emoce

samovolné

a

sama

sebe

odpovídající

tělesně

artikuluje);

„ustalování

směru“

tělesně prožívaného významu (felt sense).

Pro tuto fázi PRVA je velmi důležité, aby se reflektující udržel v rovině
tělesného prožívání. V případě, že se pozornost reflektujícího vzdálí
tělesné rovině, dochází k nedostatečnému poznání dostatečné šíře
podob tělesně pociťovaných významů, čímž není dán předpoklad
dobrého pojmenování a porozumění zažívaným významům (Hájek, 2002;
Závora, 2009c). Lze to vysvětlit příkladem. Pakliže se reflektující udržuje
v tělesném prožívání, vypovídá o tom, co cítí na těle (teplo, chlad,
brnění, pálení atd.) a kde to cítí (žaludek, levá ruka, kolena atd.). Ve
chvíli, kdy tzv. „vypadne“ z tohoto prožívání, vypovídá o tom, co si o
pociťovaném

myslí.

To

znamená,

že

prožívanému

připisuje

již

zpracované a artikulované významy (z rozumu, ze vzpomínek, z doslechu
atd.)

b) akcentuje:

(zesiluje

povšimnuté,

rozpoznané)

jeho

pozornost

je

střídavě, pomalu a spontánně přenášena mezi tělesnými ohnisky
(lokace) způsobem manifestace tělesných pocitů (brnění, pálení, …)
k tělesnému pociťování celku (lokace+způsob).
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Toto

se

děje

odstupování

při

dále,

současném
otáčení

se

přistupování
k artefaktu

k artefaktu

zády,

blíže,

bokem,

či

leháním,

sedáním před i za artefakt atd. Pozice těla reflektujícího je znovu
prostým a přirozeným prostředkem vyjadřování jakési podprahové,
intuitivní tendence, která na psychické úrovni zpřesňuje artikulované
tělesné pocity. Průvodce v této fázi podporuje klienta, aby se udržel
v tělesné rovině prožívání vlastního díla. Jako osvědčená se ukazuje
instrukce: „jak se cítíš na tomto místě (tak daleko, v této pozici atd.)?“,
„změnilo se něco, jsi-li blíž/dál?“ apod. Akcentuace je samozřejmě též
samovolná,

odpovídající

určitému

„ustalování

kontur“

tělesně

prožívaného komplexu.

Diferenciace a akcentuace probíhají zároveň a z výpovědí klientů
vyplývá, že tyto procesy nelze prakticky vůbec rozlišit. Tělesné
prožívání probíhá ve většině případů ve více pociťovaných ohniscích
zároveň (např. tlak v žaludku, tíha v nohou, brnění konečků prstů rukou
atd.), a bývá velmi intenzivní.

3. evidence
Diferenciací a akcentuací reflektující postupně vyhmatá jak podoby
pociťovaného významu, tak kontury nejintenzivnějších pocitů, tedy
těch, které se spontánně prosadily. Intenzita pociťovaných významů
udržuje jejich koherenci a komplexnost, a proto i určitou tématickou
vyhraněnost.

Při evidenci vstupuje do klientova vědomí určitá subjektivní jistota o
tělesně pociťované skutečnosti. Tělesně pociťovaný význam je formou
spontánní

manifestace

určité

události

individuální

skutečnosti

reflektujícího (klienta); je to téma, jež zastupuje určitou emoci:
zoufalství, marnost, smutek, tréma…
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Průvodce

zde

instruuje

ke

spontánnímu

nalézání

pojmenování

významového komplexu (celkový, tělesně pociťovaný dojem): „co tě
samo napadá, ...jaká slova bys použil? …nic nevymýšlej, jen pozoruj, co
tě samo napadne... “.

Aby mohl celkový význam komplexu vstoupit do vědomí reflektujícího,
musí být prožívaný význam již dostatečně zřejmý, tedy pocitově
prozkoumaný (všímavostí vyhmatané podoby). V této fázi dochází ke
kmitání mezi pociťovaným významem a významem cítěným (emoce).

4. re-evidence a nalézání smyslu
Klientovi je v této fázi průvodcem položena otázka, zda se již někdy
takto

cítil.

Dochází

k verifikaci

pociťovaného

ve

vztahu

ke

své

subjektivní skutečnosti. Pozornost reflektujícího je v této fázi střídavě,
pomalu a spontánně přenášena mezi tělesnými pocity, emocí a
individuální skutečností (minulými událostmi/tématy).

Spontánním vyvrcholením této re-evidence prožívané emoce ve vztahu
k individuální skutečnosti reflektujícího je dobré pojmenování, které je
spojením

prožívaného

významu

s určitým

spontánně

vyvstalým

tématem, které zastupuje určitá životní situace či událost (např.
konkrétní rozvodová hádka rodičů, havárie, situace z pobytu nemocnici,
ale i procházka v parku apod.). Instrukce k dobrému pojmenování zní:
„...už ses někdy ve svém životě takto cítil? …buď zcela konkrétní, jaký
obraz Ti vyvstal na mysli?“.

Apelem na vyjádření co možná nejkonkrétnější obraz situace či události
je respektován přirozený způsob pamětního kódování, tedy v jistých
specifických vizuálně-dějových útržcích. Nejde tedy jen o konkrétní
situaci, ale dokonce o zcela konkrétní okamžik určité situace/události. Z
původně tělesně ociťovaného významu kongruentně vyvstane význam
vztahující se ke způsobu prožívání-vědění a jednání klienta.
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5. akceptace, integrace a abreakce
V této fázi se reflektující konfrontuje s tématem, které se vynořilo na
základě reflexe na tělesné úrovni. Je to konfrontace se sebou samým,
se způsobem svého vlastního zpracování a rozumění určitým situacím a
událostem vlastního života. Tuto fázi lze charakterizovat třemi procesy:

a) akceptace: vnitřní „přitakání“ vyvstalému významu. Jedná se o opak
odmítnutí a vystavění bariéry různým způsobem, např. přímým
odmítnutím

významů,

zlehčováním

tématu,

náhlým

jakoby

samovolným „vypadnutím“ z reflexe apod. Akt přijetí je již formou
účasti na žité přítomnosti. 32 Klient se staví čelem sobě i žité
skutečnosti. Jako dopomocná instrukce se osvědčila slova: „...je vše
v pořádku?“ „…jak prožíváš to, že se objevilo právě toto téma?“

b) integrace: úzce souvisí s akceptací a nelze ji od akceptace ostře
rozlišit. Pro pregnanci je ale třeba nazvat nejen akceptaci jako akt
přijetí, nýbrž i integraci, která je jakýmsi pokračováním akceptace; je
to začlenění vyvstanuvšího tématu, tak, jak se projevilo v PRVA do
individuální skutečnosti.

c) abreakce: je to vrchol celého procesu reflexe, k němuž nelze dospět
bez akceptace a integrace. Je to nové odžití tématu/události, resp.
jejího

smyslu

v přítomnosti.

K

abreakci

dochází

taktéž

zcela

samovolně a na úrovni tělesného prožitku je zpravidla doprovázena
mohutnou „vlnou tepla“, zaplavující celé tělo či jeho větší část.
Instrukce pro tuto fázi má funkci čistě ujišťující: „...co teď cítíš na
těle?; Průvodce zpravidla získá tuto odpověď: „...ohromné teplo,
horko, nával horka, teplo až zpocení atd.“ Na tuto odpověď je třeba
klientovi podat ujištění, že je vše v pořádku, že se jedná o žádoucí
jev.

32

viz kapitola 3.8 Teorie změny
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1.4.3.2 Závěr PRVA a pokračování procesu sebepoznání
Abreakce je závěrem procesu reflexe a též ujištěním, že reflexe proběhla
celá. Průvodce vyzve klienta, aby odstoupil od artefaktu, pohodlně usedl
k uvolněné spontánní relaxaci. Velmi často si klient vyžádá chvíli spánku,
protože uvolnění bývá značně intenzívní. Značné uvolnění je zřejmě
důsledkem silně katarzního účinu reflexe.

Z praxe bylo možné vysledovat, že hloubka postabreakční relaxace jde ruku
v ruce s hloubkou abreakce. Po relaxaci dochází k celkovému tělesnému
zklidnění,

hloubavému

zpracovávání

z reflexe

vzešlých

významů

přecházejícího do jakéhosi duchovního dozření toho všeho, co se v procesu
PRVA odehrálo. Klient nově rozumí vyvstalému tématu, manifestujícímu se
určitou situací či událostí jeho života. Zároveň si uvědomuje, jaksi v určité
přirozené generalizaci, do jaké míry se tento smysl dotýká jeho prožívání a
jednání i v dalších podobných situacích. Smysl vzešlý z reflexe je tedy
uchopován v širších souvislostech a v různých směrech (Závora, 2009).
V každém případě se nalezený smysl vždy vztahuje k celému kontextu
sebepoznání v subjektivně prožívaném světě jedince - k tzv. psychotopu
(Frýba, 1996). Proto je PRVA mocným, avšak jen prvotním impulsem
rušícím stávající uspořádání věcí 33 (chápání sebe sama ve světě).

1.4.4 Účinné faktory
U PRVA lze rozlišit jak společné, tak specificky účinné faktory.

Nespecifické (společné) účinné faktory jsou dány:
a) situací (prostředí, které klient důvěrně zná, klidně přijímá);
b) osobností průvodce (nezbytné odborné kvality a výcvik, osobnostní
zralost, autonomie, schopnost akceptace, vyšší frustrační odolnost,
empatie);

33

viz kapitola 3.8 Teorie změny
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c) individuálními a věkovými zvláštnostmi reflektujícího (pozitivní
motivace, vnitřní důvěra v průvodce indukující sebeexploraci, věk
nejméně 10 roků – rozumové a verbální schopnosti);
d) vztahem reflektujícího a průvodce (vřelost vztahu, vzájemná důvěra
a náklonnost).

Specifické účinné faktory v PRVA jsou citové a rozumové. Změny v PRVA
jsou

navozovány

tělesným

prožíváním

a

porozuměním

souvislostem

subjektivní skutečnosti, která je reflektována prostřednictvím prožívání. V
PRVA nejsou účinné faktory členěné, jsou rozuměny jako součásti jednoho
významotvorného kontextu z obou oblastí zároveň. Podle předpokladu je
pak dosahováno trvalejších změn na úrovni osobnosti klienta.

Účinné faktory PRVA způsobují změny sebepoznáváním především v oblasti
sebetvorby tím, že ji podporují a usnadňují, jak je tomu u celé řady
nedirektivních psychoterapeutických technik (Vymětal, 2003:319).

1.4.5 Teorie změny
Z filosofického hlediska je teoretické vymezení jakékoliv změny vždy
problematickým předpokladem. Změnu, resp. její předpoklad, lze sice
vyslovit na základě zkušenosti a poznání, avšak nelze o ní smýšlet jako o
předurčenosti, protože změna ipso facto nepodléhá finalitě; je to
dynamický posun, který trvá. „Změnu lze zakoušet, nikoliv však myslet.
Tematizovat ji, teoreticky vyjádřit, to znamená převést ji na bezčasé
schéma. A tím změnu zrušit.“ (Neubauer, 2001:184). Představa o změně by
tedy měla být představou o funkci, a nikoliv o stavu. Vycházím-li ze
základních tezí postmoderního epistemologického postoje 34, musím mít na
mysli především kontextuální povahu změny. Proto může být změna
uspokojivě formulována jako narušení stávajícího uspořádání (Monod,
1972).

34

antifundamentalismus, fragmentárnost, konstruktivismus, neopragmatismus – dle Čermáka (1999:14-15)
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Z těchto obecných souvislostí změny plyne základní předpoklad, že to, co
se odehrává v procesu PRVA musí být rušivé, tedy navozující změny
uspořádání individuální skutečnosti. Tato skutečnost je plně známa jedině
reflektujícímu (klientovi). Nové porozumění spontánně vyvstalým tématům
(událostem) je pak formou narušení dosavadního uspořádání, tedy chápání
a rozumění. Porozumění a pochopení (uchopení slovem) se manifestuje ve
vzájemné korespondenci změn na úrovni textu (prožívaných významů při
reflexi) se změnami na úrovni interpretace tohoto textu (Markoš, 2000).
Funkce změny je tedy „in-formační“ a „re-kreační“. Změna v PRVA, kde
jsou textem k porozumění prožívané významy vzniklé při reflexi vlastního
díla, probíhá na úrovni prožívání - vědění - jednání. 35

Vzhledem k východiskům, principům, cílům a účinnosti PRVA je možné
formulovat změnu jako psychoterapeutickou, na úrovni osobnosti ve
smyslu uvolnění prožívání příklonem

k žité (přítomné) skutečnosti,

projevující se zlepšenou schopností zvládat životní překážky porozuměním
a přijetím významů subjektivní skutečnosti (congruence).

Změna je formulována především na základě východisek Rogersovské
psychoterapie a focusingu. Rogers (1967) na základě poznání plynoucího z
dlouhodobé zkušenosti zdůrazňoval, že k navození klientovy pozitivní
změny na úrovni osobnosti dochází naplněním tzv. základních podmínek
vztahu mezi průvodcem a klientem. 36 Terapeutickou změnu pak vyjadřuje
přímou úměrou mezi mírou naplnění základních podmínek a pozitivní
psychoterapeutickou osobnostní změnou klienta.

Focusing (zaostřování) je někdy chápán jako vhodná komplementární
technika

k Rogersovské

psychoterapii

(Vymětal,

2000)

pro

společný

nedirektivní a nemanipulující charakter. Zejména pak pro práci s dětmi
35
36

uchopování změny v triadickém paradigmatu „prožívání – vědění – jednání“ (blíže kap. 2.1)
jsou to: kongruence průvodce, empatické porozumění a akceptace klienta (Grawe, Donati & Bernauer, 1994).
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jsou oba výchozí přístupy zvláště vhodné, jelikož umožňují volnou terapii
hrou. Je-li PRVA aplikována na dětském souboru (děti 9 – 14 let), potom je
pozitivní

změna

sebepojetí

založena

na

postupném

uvědomování

a

porozumění souvislostí mezi svým prožíváním a činností (Rezková 1994).
Při práci s dětmi je vhodné nerozlišovat mezi samotnou PRVA a přípravnou
částí, ve které je tvořen artefakt a která má u dětí víceméně artefiletický
charakter

(Závora,

2009a):

dítě

nepřichází

se

zakázkou

v psychoterapeutickém smyslu. Takové „psychoterapeutické působení se
tak prolíná s pedagogickým vedením“ (Vymětal, 2000:164) a dítě je velmi
přirozenou cestou přiváděno k významům působícím pozitivní změnu.

1.4.6 Etické konsekvence PRVA
V PRVA je brán zřetel na vstupní podmínky dané svobodným zájmem a
potřebami klienta. Mimořádně důležité je věnovat pozornost etice vztahu
klienta a průvodce.

Fenomenologická povaha PRVA je sama zárukou svobodného a spontánního
rozhodování klienta především v momentech, kdy je na pochybách, zda má
sílu a odvahu pokračovat v provádění reflexe, či ve chvílích, kdy poklesla
jeho vlastní motivace. Průvodce se při reflexi vhodně ptá např.: „…jak dál…
máš sílu pokračovat či nikoliv?“ apod. Klient tak má celý proces pod vlastní
kontrolou ve smyslu ujištění o vlastních silách. Klienti kvitují možnost
ponechat významy vzešlé z reflexe skryté: PRVA umožňuje, aby průvodce
pracoval tzv. naslepo, tedy aby např. vyvstalé téma ve formě události či
situace zůstalo klientem nahlas nevyřčeno. Klient je jen ujišťován a vhodně
podporován ke zpřesnění významu, resp. k jeho konkretizaci. 37 Uvedená
možnost dává klientům jistotu důstojného průběhu reflexe, protože
nemusí nahlas uvádět situace, které by způsobovaly stud, stigmatizaci
apod.

37

Příklad: „… víte, kdy jste se tak cítila? … pokud nechcete, nemusíte nahlas o té situaci mluvit. Jen nechte, aby
vystoupil zcela konkrétní obraz té situace. Jak se cítíte teď?...“
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V neposlední řadě by měl být průvodce seznámen s návrhem etických
zásad pro evropské psychoterapeuty Evropské Asociace Psychoterapie
(EAP) v aktuální verzi.
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2.

Teoreticko-kritická

konceptuální

analýza

východisek

procesuálních

PRVA

a

v současném

psychologickém výzkumu
PRVA je založena na reflexi tělesně zakotvených významů, vztahovém
pojetí člověk – věc („Já – ono“) a samozřejmě introspekci. Tyto koncepty
patří do současného psychologického výzkumu, ačkoliv nejsou integrovány
do jediného modelu, jak jsem naznačil v 1. kapitole. Za důležité považuji
proto

zmínit

vybrané

poznatky

z

výzkumů

v oblasti

tělesnosti

(embodiment) v oblasti na emoce zaměřené psychoterapie traumatu
(Emotion-focused Therapy for Trauma), fenoménu setkání (encountering) a
introspekce.

2.1 Vztah mysli a těla a tělesnost
Vztahu mysli a těla věnují značnou výzkumnou pozornost především
kognitivní vědy 38, které se zaměřují na výzkum mysli, myšlení a inteligenci
ve vztahu k mozku, a to již od 50. let 20. stol. Toto období je dáváno do
souvislosti s počátky vývoje umělé inteligence (Thagard, 2001). Vztah mysli
a tělesna je v různých přístupech historicky profilován kartesiánským
dualismem. O dualistickou polaritu se při explanaci vlastních zjištění a
teorií opírají i přístupy monistické - třeba i tím, že ji popírají. Přetrvávající
konstrukt dualismu nutí výzkumníky k předložení důkazu o existenci dvou
entit nebo jen jedné či „dvojjediné“.

Studie usilující o vysvětlení problému „mysl – mozek“ přistupují ke
zkoumání vztahu tělo-mysl (mozek/vědomí) nebo mysl-tělo tak, že se snaží
odpovědět na otázku, jak „mozek produkuje mysl“ či jak „mysl vyvěrá
z mozku“, a považují tuto otázku za klíčovou pro výzkum vědomí
(Chalmers, 1995; Crick, 1995; Edelman & Tononi, 2001; Koch, 2004,
Ramachandran, 2004). Shanon (2008) však poukazuje na nesymetrii vztahu
38

psychologie, neurovědy, antropologie, filosofie, informatika a další
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tělo-mysl se vztahem mysl-tělo a podotýká, že otázky, „jak mozek
produkuje vědomí“ a „jak mysl ovlivňuje tělo“, nejsou souměřitelné.
Zodpovězení

otázky,

„jak

mysl

ovlivňuje

tělo“,

je

podle

Shanona

„vícežánrovou“ záležitostí, když vezmeme v potaz třeba jen nekonečnou
škálu motivů lidského jednání a chování, a tedy i jejich tělesných projevů
(od projevů elementárních a zautomatizovaných po projevy emoční či
projevy a stavy, které se nemanifestují zjevným tělesným pohybem).

Shanon

se

opírá

o

Merleau-Pontyho

(1962)

„fenomenální

tělo“

v uchopování toho, čím tělo vlastně ve vztahu k mysli je: prožitkovým
zástupcem mysli. Na tomto základě jsou pak postaveny přístupy zkoumající
kognici jako tělesně zakotvenou (embodied cognicion) (např. Varela,
Thompson, & Rosch, 1991; Clark, 1997; Damasio, 1999; Edelman, 2004).
Teorie a přístupy tohoto typu stojí proti karteziánské dualitě a rozumějí
mysli a tělu jen jako dvěma způsobům pojmenování jednoho a téhož
informačního systému, na což poukazovaly studie již od sedmdesátých let
minulého století, a to jak v oblasti neuropsychiatrické (např. Fischer, 1971;
Werntz, 1981), tak neurobiologické či psychoterapeutické (např. Hilgard,
1977; Benson, 1983, McGaugh, 1983; Rossi & Ryan, 1986…).

Monistický pohled na tělo a mysl přinesl výklad tohoto vztahu v podobě
teorií o ztělesněném myšlení, tvorbě a poznání. Jedná se o poznatky o tom,
jak funguje tělesná exprese; např. že pohyby prstů při tvůrčím psaní a
samotné prsty jsou součástí tvorby a že centrem mentální aktivity není
mozek, ale rozhraní mezi organismem jako tělesným zástupcem mysli a
světem (Sundow, 1980; Varela, Thompson, & Rosch, 1991; Shanon, 1993;
Schechtman, 1997; Kendon, 2004). Shanon (2008) odůvodňuje vztah mysltělo (mind-body) za relevantní téma pro psychologický výzkum, jelikož se
jedná o vztah v povaze instrumentální.

Otázky ztělesnění jsou značně reflektovaným tématem jak filosofie, tak
psychologie a mají též výchozí souvislost s fenomenologickou myšlenkovou
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tradicí, především pak s myšlenkami Merleau-Pontyho (1962), který hovoří
o tzv. ztělesněné vědomosti (víme, co a jak tělem děláme), ale též o
ztělesněném vědomí, které se promítá do světa skrze tělo a daleko jej
přesahuje

(např.

tanec).

Fenomenologické

úvahy

ztělesnění

sleduje

z různých úhlů pohledu Ainleyem (1989), podle něhož je: „Lidská zkušenost
se světem a sebou vázána s vlastní zkušeností s tělem… Tělo ukotvuje
jedince ve světě věcí a dalších lidí. Lidské svazky s vlastními těly jsou
nejjasněji odkryty, když je něco špatně. Většina lidí si je vědoma – ať již
vidí svá těla jako umožňující či limitující – že jsou a že mají tělo.“ (s. 2122).

Výzkum

tělesnosti

a

ztělesňování

(embodiment)

v oblasti

psychosomatických přístupů v psychoterapii, především pak v Gendlinově
Focusingu, identifikují vnitřní zkušenosti jedince jako klíčové ukazatele
změny.

Na

tělesnost

zaměřené

metody

pak

představují

důkaz

o

myšlenkově-tělesném spojení prokazováním měřitelného vlivu na faktory
zdraví (Wagner, 2006). Výzkum v oblasti prožívání a tělesnosti se nyní
značně profiluje. Například veliká část kvalitativního výzkumu zjišťuje, zda
a nakolik si jedinec uvědomuje svoji specifickou tělesnou zkušenost
(Smith, Osborn, 2007; Turner et al., 2002; Dickson, Allan, O´Carroll, 2008
atd.). Výzkum je realizován též v oblasti tzv. ztělesněné kognice, čímž mají
Galagher a Varela (2001) na mysli tvorbu významu ztělesněním. Smith
(2009) uvádí, že vedle výzkumu vývoje identity je výzkum emoční
zkušenosti druhou nejsilnější, převládající oblastí v literatuře IPA (s. 200)
atd.

Tělo je v psychologickém výzkumu chápáno víceméně jako cesta k emocím.
Z kulturně-psychologického úhlu pohledu na výzkum emocí není možné
redukovat tělo a tělesnost na pouhou biologii či humorální komplexitu,
nýbrž je nutné jej chápat též jako kulturně podmíněnou kvalitu (Ratner,
2000).
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Pro PRVA přináší zajímavý výzkum Todres a Galvinová (2008), kteří se
věnují

tělesné

interpretaci

(embodied

interpretation),

opíraje

se

o

Gendlinovu (1991) filosofii vstupu do nevyjádřeného (enry into the
implicit). „Embodied interpretation“ představují jako „...hermeneutiku
zakotvenou v těle, ve kterém se uskutečňují významy, vznikající pohybem
mezi slovy „tam-a-zpět“ a pociťovanou složitostí slov v živém těle“ (s. 575).
Tělesná interpretace je podle těchto autorů evokativnějším způsobem
empatické komunikace fenoménů, podporující jejich lepší porozumění.

V tomto smyslu věnuje Gendlin (1978) zvláštní pozornost otázce životnímu
pohybu vpřed (life-forward process): „Je nepochybnou skutečností, že tělo
se pohybuje samo, a posunuje se samo do situace vyřešeného problému,
pokud mu to umožníme“ (s. 340). Tato filosofie se stala východiskem pro
výzkum gest coby formy somatické implikace či jako symbolických zástupců
chybějících činů (Purton, 2004) či pravdivé autentické promluvy k sobě
samému (Levin, 1985). Výzkum gestikulace považuje Hendricks (2001) též
za důležitý způsob, kterým nám naše tělo odhaluje, jak živé organizmy
odvozují, chceme-li implikují, životem vpřed směřující kroky.

Nepochybně důležitý a inspirativní je starší, avšak pro tento projekt
důležitý, výzkum pasivity (aspects of passivity), kterým se ve vztahu ke
Gendlinově focusingu zabývala E. Bassoffová (1984). Pasivitu chápe jako
vnímavé nastavení, ve kterém jedinec dovolí „...být ovlivněn vlastními
vnitřními silami přesahujícími jeho vědomou kontrolu“ (s. 270). Tento
koncept

se

(mindfulness),

v psychologii
jejíž

nyní

rozvíjení

zkoumá

přináší

spíše

kultivaci

v podobě

všímavosti

empatické

schopnosti

terapeuta dosáhnout a porozumět klientově „vnitřní zkušenosti“ (Aiken,
2006; Madison, 2008) (blíže v kap. 2.4).
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2.2 Na emoce zaměřený přístup v terapii traumatu (EFTT)
EFTT (Emotion-focused therapy for trauma) či rozšířeně EFTCT (Emotionfocused Therapy for Complex Trauma) je založena na průzkumu bolestivých
pocitů s cílem změnit maladaptivní emoce a obnovit zdravé prožívání
(Pavio & Kunzle, 2007). EFTT je integrativním modelem založeným na
výzkumu traumatu především ze zneužívání, emočního, fyzického či
sexuálního týrání (Greenberg & Pavio, 1997). Psychoterapie traumatu
zaměřená na emoce vychází z teorií efektivity neurověd (Damasio, 1999) a
poznatků v oblasti psychického traumatu (Baiere & Scott, 2006).

EFTT je v principu zážitkově orientovaná terapie, ve které je kladen důraz
na

zaměření

pozornosti

na

vlastní

prožívání,

jeho

symbolizaci

a

interpretaci pocitových významů. Je zde podporována a prohlubována
schopnost zkoumat vlastní zkušenosti (pocity, vzpomínky, myšlenky), která
umožňuje lépe porozumět a vysvětlit jak traumatickou událost, tak její
zpracování (Pavio & Pascual-Leone, 2007).

Emoce jsou zde pojímány především jako součást multi-modálního systému
(myšlenky,

obrázky,

pocity,

touhy,

tělesné

prožitky

apod.),

který

přepokládá, že pouze aktivací emoce lze vyjevit související významy
v jiných modalitách, a teprve potom lze provést průzkum těchto významů.
Patnáctileté shrnutí rozsáhlých zkušenosti v oblasti klinického výzkumu
EFTCT ukazuje, že čtyřfázová, pečlivě konceptualizovaná terapie založená
na průzkumu vlastních emocí přináší vhled do vynořených souvislostí,
včetně exprese potlačeného hněvu či smutku, a napomáhá konstrukci
nového významu (Pavio & Pascual-Leone, 2010).

Z hlediska teorie změny vytvářejí EFT přístupy prostor pro empatický
spolupracující terapeutický vztah, umožňující prozkoumání traumatického
prožitku. EFTT používá desenzibilizačních postupů, oslabujících ohromení
z traumatického zážitku, a vystavění nového významu na základě průzkumu
úzkostné situace a její slovní symbolizace. EFTT umí najít a pracovat s
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dříve

inhibovanou

adaptivní

emocí

a

tím

změnit

tendence

klienta

k maladaptivnímu prožívání. (Pavio & Pascual-Leone, 2010; Pavio & Kunzle,
2007).

2.3 Introspekce
Význam psychologického výzkumu introspekce a introspektivních metod
stoupl společně s výzkumy vědomé zkušenosti, realizovanými především
v rámci idiografických studií. Uvažování o introspekci je velice pestré.
Řada autorů – skeptiků, vylučuje introspekci z vědecké metodologie a
tvrdí, že důkazy podané analýzou introspektivně získaných dat nejsou
vědeckými důkazy (např. Hurlburt & Schwitzgebel, 2007; Schwitzgebel,
2011).

Podle Feestové (2012), která provedla podrobnější analýzu východisek
psychologických přístupů k introspekci, lze v současnosti rozlišit dvojí
chápání a potažmo využívání introspekce v psychologii. Výzkumníci
zabývající

se

výzkumy

vědomých

prožitků

a

zkušeností

přistupují

k introspekci jako k problému souvisejícímu s perspektivou filosofie vědy,
tedy s legitimitou metodologického užití introspekce v konsekvencích
validity (např. Hatfield, 2005; Price & Ayede, 2006; Piccinini, 2003).
Poněkud odlišně je introspekce pojímána těmi výzkumníky, kteří ji chápou
jako funkci vědomí (feature of consciousness), čímž je introspekce
rozuměna spíše z hlediska perspektiv filosofie mysli (např. Lycan, 1995;
Rosenthal, 2000; Van Gulick, 2000).

Podle Hilla (2011) se naše porozumění významu introspektivních dat rozvíjí
společně s naším porozuměním způsobům, kterými tato data vznikají.
Introspekci je proto možné chápat jako jednu z mnoha komplexních funkcí
mysli, podobně jako např. pozornost či pracovní paměť, a lze ji tak též
prostřednictvím souvislostí s jinými kognitivními procesy zkoumat.
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2.4 Fenomén setkání, intersubjektivita a všímavost
Podle Friedmana (2008) má fenomén setkání (encounter) v psychoterapii
klíčovou souvislost s úvodní statí Martina Bubera do „Healing through
Meeting“,

posmrtně

psychoanalytika,

vydané

Hanse

Trüba

knihy

jeho

(1952). Z této

přítele,
stati

švýcarského

podle

Friedmana

(tamtéž) vyplývá též dnes běžně užívaný název „dialogická psychoterapie“.
Buberův (2005) přínos dílem „Já a Ty“ byl zkoumán řadou badatelů a je
dnes považován za nepohybný (např. Boszormenyi-Nagy & Spark 1984;
Fishbane 1998; Greenberg & Johnson 1988; Baldwin 1987; Rogers 1980).

Snad už proto, že Buberovo chápání setkání má především duchovní
rozměr

(Friedman,

v psychoterapeutické

2008),
praxi

je

výzkum

často

dialogického

zkoumán

modelu

v souvislosti

setkání

s uplatněním

konceptu spirituality, a to především v otázkách podpory klientovy
resilience (Pentz 2005; Grossman et al. 2006; Tarakeshwar & Pargament,
2001) či terapeutovy resilience (Brenner & Homonoff, 2004). Mutter a
Carlos (2010) se zabývají rozdílností duševních a duchovních postojů
klienta a terapeuta a též vlivem rozdílnosti těchto postojů na fenomén
setkání.

Geller

a

Greenberg

(2002)

zkoumali

zážitek

blízkosti

v psychoterapeutickém procesu z hlediska terapeuta. Kvalitativní analýza
odhalila tři základní aspekty zážitku blízkosti: příprava pro blízkost
(vyladění, intence), účast blízkosti a tělesná zkušenost blízkosti. V této
souvislosti byla provedena řada výzkumů upozorňujících na rozdílnosti
vztahů klient-terapeut a terapeut-klient (Gelso, & Samstag, 2008; Bender,
2005; Horvath, 2000; Hilliard, Strupp & Henry, 2000).

Výzkum fenoménu setkání se orientoval též na otázky intersubjektivity.
Safran a Muran (2000) přispěli svojí studií vlivu vzájemnosti na regulaci
duševních stavů. Otázkou role vzájemnosti v modelu klinického setkání se
zabýval Benjamin (1999). Zjistil, že vzájemnost je podmíněna elementem
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vzájemného uznávání navzájem oddělených subjektivit. Madison (2008) ve
své sebexplorační studii chápe intersubjektivitu jako „způsob bytí“ a
nikoliv „dělání“, neboť zahrnuje aktuální pocity terapeuta i klienta, způsob
jak spolu pobývají, stávající nálady atd. Ono pobývání z pohledu terapeuta
je podle Madisona dáno tím, že není soustředěn na něco konkrétního,
včetně nějaké teorie, což mu umožňuje pochopit „vnitřní zkušenost“ spíše
než odmítnout vynořené pocity.

V neposlední

řadě

je

třeba

zmínit

výzkum

fenoménu

setkání

v psychoterapii v souvislosti s fenoménem všímavosti (mindfulness), která
je charakteristická mimo jiné pro psychosomaticky orientované přístupy
(focusing, satiterapie), a tedy i pro tento výzkumný projekt. Hick a Bien
(2009) jsou přesvědčeni, že je všímavost spíše ztělesněným stavem, než
něčím,

co

by

bylo

možné

definovat

pouze

slovy.

Proto

zůstává

konceptualizace tohoto fenoménu značně problematická. Hick a Bien
(tamtéž)

prokazují,

že

všímavost

hraje

ústřední

roli

v posilování

terapeutického vztahu. Opírají se přitom o řadu dílčích studií, které
zmíněný vliv měří (Wexler, 2006 podle Hick a Bien, 2009; Grepmair, 2007a,
2007b), ale též o studie založené na kvalitativní explanaci: deskripce,
analýza a interpretace praktických zkušeností za 10 let praxe ukázala, že
všímavost pomáhá terapeutovi dosáhnout klientovy „vnitřní zkušenosti“,
být schopen porozumět jeho utrpení a komunikovat vynořené významy a
souvislosti (Aiken, 2006).
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3. Teoreticko-kritická analýza stavu poznání o metodě
PRVA
Dosavadní

výzkum

PRVA

byl

věnován

jak

přípravným

částem,

tak

samotnému procesu reflexe. Závora (2009a; 2009c) popsal tvorbu a
charakter artefaktu, vhodného pro PRVA. Klade důraz na neakademickou
tvorbu artefaktu, tedy na spontánní projev, v němž hrají roli intuice a
náhoda. Spontánní, uvolněná tvorba artefaktu je protipólem svázané,
prekonceptuální tvorby. Aplikace PRVA ukázala, že artefakt vytvořený
intuitivně, je při reflexi působivější. To znamená, že i tělesné pociťování
má mimořádně rychlý nástup (po iniciační instrukci), je intenzivnější a
zřetelnější. Závora (2009a) uvádí, že spontánně tvořený artefakt je ve
svém

vizuálu

mnohoznačný,

a

proto

mnohovýznamový,

resp.

není

„…pouhou reprezentací určitého výkladu skutečnosti...“ (s. 103).

Závora (tamtéž) hermeneuticky vyložil základní souvislosti vztahu autor –
vlastní artefakt. Vzhledem k tomu, že lze reflektovat i cizí artefakt, byly
popsány a vysvětleny souvislosti vystávání vlastního a cizího artefaktu ve
vědomí reflektujícího. Vědomí vlastního artefaktu je podle Závory (tamtéž)
vědomím původu díla. Tato zdánlivě nuanční skutečnost hraje v procesu
reflexe významnou roli. V případě vlastního artefaktu nevstupují do
vědomí reflektujícího nejistoty z možnosti vnesených významů. Potom i
otázky 39 reprezentované tělesnými ohnisky chápe reflektující jako vlastní
ve smyslu toho, jak o nich uvažuje. Z hlediska procesu reflexe je pak
vědomí vlastního artefaktu rozuměno jako reprezentace autenticity tohoto
procesu a ipso facto jeho smyslu (Závora, 2009d).

Závora (2009a, 2009d) přinesl deskripci základních částí procesu PRVA tak,
jak se objevovaly při experimentálních aplikacích. Tyto ze skutečného

39

„otázky“ ve smyslu hermeneutických principů nahlížení jevů, např. HOGENOVÁ, A. K usebrání. [vyhledáno dne
12.12.2008 na http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova5.htm])
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terénu vyvstalé části procesu reflexe s sebou přinesly otázky principiálního
významu. Nejprve byl zkoumán vztah úzkostnosti reflektujícího k tématům,
které se při PRVA vynořily. Malečková (2009) uvádí, že tělesně prožívaná
emoce, resp. téma přivedené do vědomí reflektujícího dítěte, není vždy
znepokojivé. Přitom mezi vyšší úzkostností reflektujícího a znepokojivými
emocemi (tématy) byla nalezena významná souvislost. Naopak při aplikaci
PRVA na neúzkostný soubor se při reflexi vynořovala témata radostná.

Jako principiální byly řešeny také otázky procesu reflexe jako procesu
porozumění (Závora & Nišponská, 2008a). Závora (2008, 2009d) provedl
deskripci procesu porozumění v PRVA, který, vzhledem k východiskům
PRVA, směřuje od postupného vyhmatávání komplexních podob (eidos)
tělesně

pociťovaného

významu

přes

jejich

spontánní

zpřesňování

v souvislostech (logos) až k vynoření tématu individuální skutečnosti
reflektujícího a kongruentnímu pojmenování této skutečnosti. Procesy
mysli

a

těla

byly

v uvedeném

smyslu

interpretovány

v triadickém

interpretačním rámci prožívání-vědění-jednání (Frýba, 1996).

Dlouhodobější (opakovaná) experimentální aplikace PRVA ukázala, že účin
této metody je povahou salutogenetický 40 (Závora, 2010; 2009b). To
znamená, že dochází k podpoře a posilování významných individuálních
charakteristik odolnosti. Krom zlepšení vhledu do prožívané skutečnosti,
který přinášejí coby zisk psychosomatické techniky psychoterapie (Hájek,
2002), se ukázalo, že PRVA přináší další zisky: změnu v hodnocení světa,
příklon k žité skutečnosti (narozdíl od ruminace), celkovou změnu v
prožívání světa (lepší pocit ze života) (Závora, 2009a:177).

V této souvislosti je třeba zmínit poslední výzkum, kterým Hornofová
(2012) provedla kvalitativní evaluaci procesu PRVA a artefiletického
rozhovoru, který je též salutogeneticky orientován. Výsledky zdůrazňují
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odlišnosti těchto procesů z hlediska jejich modalit: PRVA je procesem
s převahou prožitkově-vztahové reflexe, kdežto v artefiletickém rozhovoru
převažuje vizuálně-kognitivní reflexe. Při praktické experimentální aplikaci
se ukázalo, že mají-li být aplikovány za sebou, měla by být PRVA v pořadí
první. Působivost PRVA je značná a po aplikaci artefiletického rozhovoru
dochází k nabourání vzniklého kognitivního konstruktu. Naopak pokud je
artefiletický rozhovor aplikován po PRVA, může sloužit jako dozvuk, jako
náhled toho, co bylo učiněno (Slavík, 2004). Hornofová (2012) uzavírá, že
v pořadí PRVA - artefiletický rozhovor lze oba procesy považovat za
vhodně komplementární.

Analýza subjektivních výpovědí reflektujících po aplikaci PRVA (např.
Závora, 2009a, Závora-Staněk, 2011) odhalila významné zlepšení na úrovni
individuálních charakteristik odolnosti 41: úspěšnější zvládání problémů,
zlepšení kontroly impulsivity, zlepšení schopnosti spolupracovat, zvýšení
sebeúcty.

PRVA byla aplikována na etopedickém souboru - u dětí na hranici mentální
retardace, s vážnými poruchami chování a emocí (Závora & Staněk 2011;
Staněk,

2009).

Aplikace

metody

na

etopedickém

souboru

přineslo

vysvětlení a porozumění specifickému prožívání vybraných participantů, a
to jak ze strany reflektujících dětí, tak ze strany vychovatelů, kteří nebyli
schopni těmto dětem v řadě pedagogických a výchovných situacích
porozumět.

Z dosavadního stavu poznání plyne, že základní cílovou kategorií PRVA je
téma, které se v procesu reflexe projevuje nejprve jako neartikulované
tělesné pociťování (eidos) a na konci reflexe je kongruentně pojmenováno
ve formě události individuální skutečnosti reflektujícího (logos). Vzhledem
40

termín salutogeneze (podpora odolnosti) zavedl A. Antonovsky (1987); z latinského salus, tj. zdraví; Aaron Antonovsky
vztáhl salutogenezi k pojmu „sense of coherence“ (tj. vyvinutý smysl pro chápáni světa jako uceleného smysluplného
celku)
41
mám na mysli individuální charakteristiky odolnosti jako salutogenetickou kategorii dle Cederblada a kol., 1994
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k fenomenologické povaze PRVA se téma vynořuje spontánně, a proto,
v tomto

smyslu,

stojí

ve

významové

distribuci

mezi

jinými

tématy

individuální skutečnosti reflektujícího. Vyvstalé události (témata) mají pro
reflektující nejen zvláštní význam, nýbrž jejich abreakce přináší lepší
(nové) porozumění a vhled do prožívané skutečnosti. Proto má značný
smysl zabývat se v této disertační práci otázkou, jak souvisí vynořené téma
s individuální skutečností reflektujícího.
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II. Výzkumná část

4. Případová studie jako typ výzkumného plánu
Výzkum v kvalitativním přístupu realizuji ve formě případové studie. Tento
výzkumný plán vychází z výzkumného problému, kterým je zde význam
témat spontánně se vynořujících při aplikaci PRVA ve vztahu k životní
zkušenosti zkoumaných osob (účastníky PRVA nazývám reflektující). Vznik
témat je tedy vázán na aplikaci fenomenologické metody (PRVA), jejíž
základní funkce je v tomto projektu prověřována. Proto PRVA slouží též
jako způsob sběru dat.

Při snaze vysvětlit samotný smysl metody PRVA bylo třeba zaměřit se na
její hlavní cílovou kategorii – spontánně vynořené téma – a najít
souvislosti

vyjasňující

význam

tohoto

tématu

v životní

skutečnosti

reflektujícího. Proto jsem při volbě výzkumného plánu musel zvážit jak
vznik zkoumaného jevu, tak jeho vlastní povahu.

Zkoumaný jev (téma) vznikl v podstatě kvaziexperimentálním zásahem.
Břicháček (1981) přímo doporučuje a odůvodňuje případovou studii
v případě záměru provést podrobnou analýzu vlivu takového zásahu. Jde-li
o výzkum sloužící objasnění procesů PRVA, je analýza vlivu této metody na
reflektujícího základní výzkumnou nutností. Vzhledem k experimentálnímu,
resp. kvaziexperimentálnímu vzniku jevu jsem samozřejmě vzal v potaz i
úvahu o kvantitativně orientovaném výzkumném plánu. Zde je však nutné
podotknout, že neexistují žádné takové měřitelné atributy zkoumaného
problému, kterými bychom mohli naplnit podmínky pro stanovení hypotéz
a aplikaci jejich statistického ověřování pro stanovený problém (Urbánek a
kol., 2011). Výzkum metody PRVA je natolik nové a jedinečné téma, že
nelze najít adekvátní publikační oporu, a proto je třeba užít kvalitativního
přístupu pro diverzifikaci nového tématu či tématu v nových specifických
souvislostech (Miovský, 2006:29).

67

Téma

vzešlé

z PRVA

je

povahou

jedinečnou

součástí

individuální

skutečnosti zkoumané osoby, resp. reálného životního kontextu (Yin, 2003;
Stake, 1995). Bylo by možné je zkoumat z referenční perspektivy sociálního
okolí

zkoumané

osoby

či

z

určité

diagnostické

perspektivy

odborníka/odborníků. Žádná z těchto alternativ však nemůže odpovědět na
otázku,

jaký

význam

přikládá

tématu

jeho

nositel.

Individuálně

kontextuální význam tohoto tématu zkoumat jinak než prostřednictvím
výpovědi svého nositele nelze (Asworth, 2009; Meyring, 1990).

4.1 Vymezení případu
Případem je zde heterogenní skupina reflektujících (n=8), kteří prošli
procesem PRVA a u kterých se v rámci procesu PRVA vynořila určitá životní
témata. Vzhledem k výzkumnému problému, kterým je v tomto projektu
význam témat spontánně se vynořujících v PRVA ve vztahu k životní
skutečnosti zkoumaných osob, jsem zvolil multikasuistickou explorační
studii (Yin, 2003). Vícepřípadová studie poskytuje možnost společných
významů mezi jednotlivými případy a zakotvení prvotní teorie zkoumaného
problému, což odpovídá principu postupného zobecňování po krocích lege
artis (Meyring, 1990). K tomu je třeba podotknout, že dosavadní výzkum
PRVA (viz kap. 4 – Teoreticko-kritická analýza) vytváří rámec pro zařazení
výsledků zde řešeného výzkumného problému a celkový, předpokládaný
posun poznání o metodě PRVA.

Při vymezování případu tedy vycházím jak z exploračního cíle zjištění a
průniku do fenoménů, tak z cíle evaluačního - zobecnění na úrovni
prohlášení společných charakteristik a souvislostí vyvstalých témat mezi
jednotlivými

případy.

Takové

zobecnění

považuji

za

smysluplné

a

odpovídající principům induktivního postupu v kvalitativně orientovaném
výzkumu (Charmaz, 2009; Miovský, 2006; Schwandt, 2001;).
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4.2 Cíle výzkumu, výzkumný problém a výzkumné otázky
Cíle projektu plynou z potřeby objasnění reflektivních procesů metody
PRVA v návaznosti na dosavadní poznání (viz kap. 4 – teoreticko-kritická
analýza). Explorativním cílem výzkumu je porozumět významu témat,
spontánně vynořených ve vztahu k procesům PRVA. Tato témata jsou
cílovými kategoriemi metody PRVA a proto mají kardinální význam pro
objasnění reflektivních procesů PRVA. Interpretativní a evaluační cíl
tohoto projektu spočívá v analýze uchopených souvislostí o významu
vynořených témat v PRVA ve vztahu k teoretickému kontextu dosavadního
poznání o metodě PRVA 42.

Výzkumné otázky vycházejí z výzkumného problému: Jaký význam mají
spontánně se vynořující témata jako cílové kategorie PRVA ve vztahu
k životní

zkušenosti

zkoumaných

osob?

Vzhledem

k

cílům

projektu

formuluji 3 výzkumné otázky:

1. Jaké významy přikládá reflektující tématu, které se spontánně
vynořilo při PRVA ve vztahu k osobní životní skutečnosti?
2. Jaké společné charakteristiky mají témata vynořená z PRVA u
jednotlivých případů?
3. Jaké souvislosti mají téma vynořené z PRVA a způsob zpracování
tohoto tématu participantem?

42

pro analýzu širšího teoretického kontextu doporučují Smith a kol. (2009) výslovně IPA
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5. Metodologický rámec
Metodologický rámec vychází z typu výzkumného plánu, kterým je pro
tento projekt případová studie, a potažmo ze zvolené metody analýzy dat
– IPA (Interpretativní fenomenologická analýza) (Smith et al. 2009). IPA
svými požadavky ovlivňuje výběr souboru, metodu sběru dat a přímo
určuje metodu zpracování dat. Bližší specifika uvádím přímo k jednotlivým
metodám.

5.1 Metoda výběru souboru - prostý záměrný výběr
Případová studie je především zaměřena na případ, resp. na jevy, kterých
je

participant

k vícepřípadové

nositelem.
studii,

V tomto

projektu

přičemž

bylo

zacíleným

třeba

přistoupit

případem

zůstává

multikasuistická skupina. 43

5.1.1 Homogennost a reprezentativnost výběrového souboru
Prvním problémem, který se nabízí k úvaze, je homogenita/heterogenita
jednotlivých případů. Zde bylo třeba vzít ohled na požadavek IPA, pro
kterou je vhodný dostatečně homogenní soubor. Heterogenní soubor by
ztížil,

případně

zcela

znemožnil,

provedení

poslední

fáze

hledání

společných významových schémat napříč případy (Smith et al., 2009).
Proto je dostatečná homogennost souboru prvním požadavkem výběru a
je třeba vymezit, čím je dána.

Než vymezím homogennost, pojednám druhý základní problémem výběru,
kterým je reprezentativnost výběrového souboru. Reprezentativnost
nabývá v kvalitativní studii jiných významů a má odlišné cíle než kýžená
nahodilost

v přístupu

kvantitativním,

tedy

tam,

kde

je

užíváno

pravděpodobnostních metod výběru souboru. Miovský (2006) k tomu
poznamenává: „Při aplikaci kvalitativního přístupu … vycházíme z odlišných
filosofických a metodologických předpokladů. Termín reprezentativnost
nabývá odlišného významu a je jinak teoreticky zakotven. Při výběru
43

podrobněji odůvodňuji v kap. 5. Případová studie jako typ výzkumného plánu

70

výzkumného souboru pro kvalitativní výzkum se pravidlo znáhodnění
uplatňuje

pouze

Reprezentativnost

ve

velmi

v kvalitativní

omezené
studii

míře
se

nebo

týká

vůbec.“(s.127).

zkoumané

kvality

(vlastnosti), kterou soubor buď má, nebo nemá, případně má v různé
intenzitě, tedy dostatečnosti (Čermák & Štěpaníková, 1998). Při výběru
jednotlivých případů (participantů) do případové skupiny je proto třeba
položit si otázku, do jaké míry je participant skutečným nositelem
zkoumaného jevu: vlastnosti či zkušenosti. Tím se výzkumník dotýká cílů
výzkumu, jimž bývá v kvalitativních studiích výběr souboru podřízen
(Charvát, 2004). Vzhledem k tomu, že je cílem tohoto projektu výzkum
významu vynořených témat v PRVA, je reprezentativní vlastností, a tedy
kriteriem výběru „zkušenost tématu“ vzešlého z PRVA.

Když se vrátím k odůvodněnému požadavku dostatečné homogennosti
souboru a dám jej do souvislosti se „zkušeností tématu“, která je pro tento
projekt základní charakteristikou reprezentativnosti a povážím-li cíle
výzkumu, které mají vysvětlit význam „tématu“, potom jsem nucen výběr
souboru primárně podřídit citované „zkušenosti tématu“. Tato zkušenost
bude určovat homogennost výběrového souboru.

5.1.2 Hloubka záběru a teoretický výběr
Další ze základních otázek k metodě výběru souboru je hloubka záběru
(bohatost dat), kterou je možné a vhodné v kvalitativním výzkumu volit ve
vztahu k výzkumným otázkám či též cílům výzkumu (Miovský, 2006).
Adekvátní bohatost dat pro zodpovězení výzkumných otázek je v tomto
projektu dobře patrná až ze zaznamenaného procesu PRVA, který odhalí
genezi tématu a datovou saturaci: participant komentuje různě konkrétně,
specificky a bohatě. Ze záznamu PRVA by nemělo být dobře patrné pouze
vyvstalé téma, nýbrž i jeho verbální a tělesně zakotvená geneze.
V konečném důsledku i následné interview, které je druhou metodou sběru
dat, ukáže vhodnost výběru souboru. Výběrový soubor by neměl být
omezován stratifikací věku, pohlaví, statutu atd., jelikož jsou tato kriteria
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výběru pro výzkum v tomto projektu nepoužitelná: výzkum je zaměřen na
spontánně vynořené témata. Zároveň by taková stratifikace mohla vést
k tzv.

chudému

výběrovému

souboru,

ve

kterém

by

mohlo

dojít

k nedostatečné saturaci z důvodů přílišné podobnosti případů (Miovský,
2006:134).

Tím se dostávám k obecné vlastnosti nepravděpodobnostního výběru,
kterým je jeho teoretičnost. Glasser a Strauss (1967) pro kvalitativní výběr
poprvé použili charakteristiku „teoretický výběr“. Podle Miovského (2006)
je princip teoretického výběru přítomný u všech existujících typů výběru
souboru krom totálního výběru, k čemuž podotýká: „…metody a strategie
výběru vzorku jsou v průběhu výzkumu přímo závislé na výsledcích procesu
zpracování a analýzy dat. […] Teprve při prvním cyklu zpracování a analýze
dat můžeme kvalifikovaně posoudit, zda pro danou oblast máme získán
potřebný objem a bohatost dat, či nikoliv…“ (s. 129).

5.1.3 Prostý záměrný výběr a jeho podmínky
Vzhledem k tomu, že v rámci výzkumné aplikace PRVA existuje již téměř
200 participantů, kteří aplikací PRVA dobrovolně prošli a lze je považovat
za základní soubor, je možné provést výběr souboru prostým záměrným
výběrem a vytvořit tak soubor výběrový.

Prvou podmínkou prostého záměrného výběru je výběr účastníků dle
určitého kriteria – vlastnosti či projevu vlastnosti. V případě tohoto
projektu je výběrovým kriteriem výše zmiňovaná „zkušenost tématu“,
která vznikla při PRVA a kterou nemusí každý případ ze základního souboru
mít. Svoji roli při výběru souboru hrají vlastnosti základního souboru, jsouli známé. V případě tohoto projektu je vždy známo, zda ten či jiný
participant ze základního souboru má či nemá „zkušenost tématu“ a ze
zaznamenaných průběhů reflexí PRVA a hned následujících interview je
patrná teoretická významová saturace.

72

Druhou podmínkou prostého záměrného výběru je souhlas účastníků se
zařazením do výzkumného projektu (Miovský, 2006). Tato podmínka byla
naplněna písemným informovaným souhlasem všech účastníků 44 a dále ji
rozpracovávám v kapitole 6. etika výzkumu.

Třetí podmínkou prostého účelového výběru je počet participantů, který
by neměl být příliš velký. Z doporučení autorů IPA (Smith a kol. 2009),
kteří vycházejí z širší výzkumné zkušenosti, je pro realizaci idiografické IPA
studie ne optimálním počtem ne více než 15 a ne méně než 6. Zkušenější
badatelé pak zůstávají na počtu 6.

5.1.4 Shrnutí kriterií výběru
Na základě volby metody výběru souboru a jejího odůvodnění ve vztahu ke
zkoumanému problému a cílům projektu (viz výše), stanovuji následující
kriteria:

1. participant má „zkušenost tématu“ vzešlého z PRVA
2. výpověď

participanta,

při

procesu

PRVA

a

hned

následujícím

interview, je srozumitelná a bohatá
3. soubor bude z hlediska pohlaví, věku a statutu různý, resp. pestrý

44

formulář informovaného souhlasu v příloze
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5.2 PRVA a nestrukturované interview jako metody sběru dat
Podle doporučení Smitha et al. (2009) je pro IPA (metodu analýzy dat)
nejvhodnější metodu sběru dat polostrukturované interview. V odůvodnění
této volby vyslovují autoři IPA požadavek dostatečné „bohatosti“ dat
(Smith et al., 2009:56). Proto Smith a Osborn (2009) doporučují, aby data
pro IPA analýzu byla sebrána „flexibilním nástrojem“ (s. 57), což podle
Smitha (Ibid.) znamená poskytnout participantům „…možnost aby vyprávěli
své příběhy, mluvili svobodně, přemítali, rozvíjeli myšlenky a vyjadřovali
obšírněji své obavy.“ (s. 56).

Vzhledem k cílům tohoto projektu je třeba sebrat data dvojím způsobem
v rámci jednoho procesu: metodou PRVA a hned následujícím interview.
Protože interview předchází sběr dat ještě jinou metodou, která otevírá
(rozehrává) vynořující se témata určitým způsobem a určitým stylem,
považuji za vhodné respektovat tento proces a zvolit nestrukturované
interview. Tím bude možné volně navázat na sběr prostřednictvím PRVA a
dále volně rozvinout dialog, který je již v běhu. Vzhledem k tomu, že pro
IPA je důležité volné vyprávění, aby byla vytvářena dostatečně bohatá
data, je možné užít i nestrukturované interview, které s tímto požadavkem
nikterak nekoliduje (Plummer, 2001).

5.2.1 Metoda PRVA
Fenomenologická

metoda

PRVA

je

procesem,

při

němž

respondent

vypovídá o tom, co pociťuje na těle a co spontánně vstupuje do jeho
vědomí. Data sebraná metodou PRVA jsou proto obohacená o významy
tělesné exprese: tlak v břiše, horkost dlaní, mrazení v zádech atd. Tyto
pociťované významy (felt sense) doplňují a zpřesňují významy verbálně
vyjádřené: horké

očekávání/mrazivé

očekávání, tíživá obava/pichlavá

obava atd. Samotná verbální výpověď v PRVA je chudší, protože PRVA
probíhá v experienciální rovině. Nicméně prostřednictvím IPA lze taková
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data analyzovat a interpretovat tak, aby bylo dosaženo spolehlivého
výzkumného cíle, jak bylo ukázáno i na obtížnějším etopedickém souboru 45
(Závora & Staněk, 2011). Z uvedených důvodů jsem přesvědčen, že užití
PRVA pro sběr dat není v metodologické kolizi s metodou analýzy dat (IPA)
a že vzhledem k hned následujícímu nestrukturovanému interview budou
data

získána

nejen

dvěma

cestami,

ale

též

ze

dvou

zdrojů

–

experienciálního a narativního (Bateson, 1979).

5.2.2 Nestrukturované interview
Hned po PRVA jsem zařadil nestrukturované interview. Tato metoda je
charakterizována tím, že výzkumník nemá předem vytvořenou strukturu
rozhovoru, opírá se o cílové téma rozhovoru a sleduje a rozvíjí souvislosti
tématu v kontextu výzkumných otázek (Miovský, 2006:157). Minimální
strukturace

ze

strany

výzkumníka

indukuje

autonomní

spontánní

strukturaci ze strany participanta (Murray, 2009). Stake (1995) zdůrazňuje,
že tazatel nemá vést interview tak, aby participant „odpovídal“, nýbrž aby
„…popisoval události, uváděl souvislosti a vysvětloval“ (s. 65). Zatímco
sběr dat prostřednictvím PRVA poskytuje téma, nestrukturované interview
by mělo poskytnout ve zkušenosti zakotvenou, podrobnou explanaci
tématu, zasazenou do kontextu životního příběhu (narativní kontext). To je
hlavní důvod volby nestrukturovaného interview, které je nejvhodnější
metodou sběru dat, vytvářených spontánním vyprávěním (Gubrium &
Holstein, 1997).

5.2.3 Předpoklady a souvislosti sběru dat
V souvislostech

obou

způsobů

sběru

dat

(PRVA

a

nestrukturované

interview) je nutné analyzovat teoretické předpoklady průběhu, resp.
jednotlivé fáze sběru dat a jejich provázání. Vzhledem k tomu, že každý
participant nejprve musí vytvořit vlastní výtvarný artefakt, je úvodní fáze
sběru dat značně zjednodušena. Participant se mnou jakožto tazatelem
45

IPA analýza a interpretace dat vzešlých z PRVA na dvou chlapcích ve věku 12 a 11 let s vážnými poruchami chování na
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mohl navázat nenucený kontakt, v rámci něhož získá rámcovou informaci 46
o tom, že budeme s vzniknuvším výtvarným dílem dále pracovat. Fáze
tvorby artefaktu není jednorázová. Zpravidla jde o výtvarný ateliér čítající
několik akcí (průměrně 3-5). V průběhu tohoto ateliéru vzniká až 10
artefaktů různého media (pro tento projekt pouze malba). Tento ateliér je
zároveň výhodnou, prostornou příležitostí k získání důvěry a motivace
k následnému výzkumu. Participant se též může rozhodovat o udělení
informovaného souhlasu s výzkumem po celou dobu tvorby artefaktu a
dokonce i několik dní po tvorbě. 47 Etické souvislosti spojené s procesem
svobodné vůle, tedy rozhodování o vstupu do výzkumu, jsou zde ošetřeny
značným časovým prostorem a postupností.

V následné fázi - zahájení sběru dat, která začíná iniciační instrukcí PRVA
s předem uděleným informovaným souhlasem participanta, postupuje
tazatel dle postupu PRVA. 48 Tento postup se neliší od běžné aplikace PRVA.
Tazatel je v roli průvodce, který má v podstatě velmi tichý, facilitační úkol
(Betenskyová, 2009). Nejdůležitějším úkolem této části sběru dat je dobře
provést participanta procesem PRVA.

Při bezprostředně následujícím interview je nejprve nutné zvážit způsob
komunikace s participantem. Tazatel by měl přizpůsobit svoji komunikaci
zvyklostem a specifikům participanta, aby byla podpořena jedinečnost
verbality i non-verbality (Denzin, 1989). Některá komunikační specifika
participanta se projevují již před zahájením interview (Murray, 2009).
Miovský (2006) hovoří o „vyladění“ výzkumníka na úroveň komunikace
participanta.

hranici mentální retardace, kde byla dokonce částečně omezena schopnost bohaté verbální výpovědi a formulace
46
participant není nijak zvlášť předpřipravován na následující výzkum krom skutečně rámcových informací o tom, co je
možné dále absolvovat
47
PRVA byla aplikována zhruba měsíc po poslední tvorbě artefaktu
48
postup PRVA je rámcově uveden v teoretické části projektu
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V běžném interview, kterému bezprostředně nepředchází jiný způsob sběru
dat, je nutné participanta udržovat v motivaci pokračování až k jádru
interview, které je dle Svobody (1999) utvářeno klíčovými tématy, resp.
cíli výzkumu. V tomto projektu je třeba vzít v úvahu skutečnost, že je téma
evokováno předcházející PRVA a že je v něm participant ponořen již na
počátku hned následujícího interview. Proto lze předpokládat, že jak
úvodní fáze interview, tak fáze postupného přechodu k jádru interview
nebudou v interview zřetelné, neboť jsou zastoupeny v bezprostředně
předcházející PRVA.

Jádro interview bývá dynamicky profilované – více vrcholů, ale též
možnost „vypadnutí“ z dialogického ponoru (Miovský, 2006). Počet témat
je předznamenán již při předcházejícím sběru dat aplikací metody PRVA,
což udržuje participanta v určitém rámci a zabraňuje především emočnímu
zahlcení širším a emočně exponovaným tematickým záběrem. Tazatel by
měl umět udržet participanta v ponoření do tématu, v jádru interview
důrazem na prožitek a vhodným a citlivým opouštěním zobecnění. Tato
zásada je platná jak pro vyjasňování, tak pro zpřesňování konkrétních
výpovědí a také jejich uvádění do širšího kontextu. Vzhledem k předchozím
(přípravným) krokům, které vytváří jak výtvarný ateliér, tak PRVA,
předpokládám, že budou případná citlivější či komplikovanější témata
z hlediska jejich zvládání méně problematická: participant má k tazateli
přeci jen déle budovanou důvěru a došel-li svobodně a souhlasně až
k interview, lze předpokládat dostatečnou motivaci. Proto nijak zvlášť
nezvažuji specielní techniky zvládání pro klienta náročných témat, jako je
např. záměrné prokládání citlivějších pasáží tématy méně náročnými apod.
(Svoboda, 1999). V konsekvencích tohoto projektu lze užít Miovského
(2006) výraz „dobrý kontakt“, při kterém je natolik otevřená atmosféra, že
„…si můžeme obvykle dovolit setrvat i delší čas právě u náročnějších témat,
a naopak jakékoliv střídání či tématický proklad by mohly působit
nepřirozeně a rušivě“ (s. 167).

77

Tím je však též řečeno, že jsou dány mimořádně dobré podmínky pro sběr i
velmi citlivých dat a že mohou být interview sice úspěšná co do jejich cílů,
avšak náročná či dokonce stigmatizující pro participanta (silnější emoční
vypětí,

návrat

bolestných

vzpomínek

apod.).

Tyto

otázky

souvisejí

především se závěrečnou fází interview, která je co do etických požadavků
velmi náročná. Tazatel musí umět vhodně uzavřít interview, ale též
diagnostikovat případné „otevření psychických ran“ a dokonce i být
připraven na řešení ex post. Miovský (ibid.) trefně poznamenává, že nejde
jen o uzavření výzkumné situace, ale především lidského setkání. Tyto
otázky ošetřuji jak připravovanou závěrečnou rozpravou o pocitech, které
má participant v závěru interview, tak předem připraveným krizovým
scénářem. Závěrečná rozprava by měla odhalit, zda se participant cítí
dobře a nakolik je pro něj náročné nechat doznít témata vynořená
v průběhu PRVA a interview. V případě že dojde k tomu, že se participant
dostane do úzkostných či depresivních stavů, připravil jsem předem
domluvený kontakt s klinickým psychologem.

5.2.4 Styl dialogu a kladení otázek
Pro průběh interview i výsledky je důležité zvážit styl dialogu mezi
tazatelem a participantem. Tento styl se ipso facto manifestuje tím, do
jaké míry je interview strukturované a nakolik je tazatelem uplatněna
direkce. Těmito koncepty je vedení interview tradičně uchopováno
(Miovský, 2006). Východiskem pro volbu stylu dialogu je povaha dat a cíle,
které

výzkumník

sleduje.

Interview

tak

může

být

vedeno

až

„dotazníkovým“ způsobem nebo naprosto volným “nasloucháním“, které
maximálně

vychází

vstříc

perspektivě

participanta

(Glassner

&

Loughlinová, 1987). Seale (podle Silvermana, 2005) chápe přiblížení se
perspektivě participanta jako „žánrový realismus“, tedy takový přístup,
v němž dáváme prostor „…drsné realitě lidského života“ 49 (s. 134).

49

Clive Seale má podle Silvermana (2005) na mysli literární žánr realismu, jehož cílem je vystižení určité syrovosti života
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Se stylem souvisí stylizace tazatele, která může být v některých případech
funkční a kýžená (naivní stylizace, která povzbuzuje aktivitu participanta)
či naprosto nevhodná (manipulativní jednání) 50 (Miovský, 2006). Tazatel na
sebe vždy bere podobu a roli, která je více či méně přirozená v rámci
kontaktu. V tomto projektu byl kontakt s participanty dlouhodobý a
opakovaný a jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, byla v něm navozena
značná vzájemná důvěra participanta a tazatele. Role tazatele je zde
vytvořena dobrým kontaktem, tedy příznivým kontextem. Potom roli
tazatele lze v tomto projektu považovat za přirozeně vzešlou a jednání
tazatele by tak nabylo stylizace jedině z jiných příčin, než z potíží
s kontaktem a souvisejícími okolnostmi. Pro tyto případy, tedy pro další
fáze interview atd., jsem měl vždy ve vědomí, že je jakákoliv vědomá
stylizace vzhledem k cílům projektu nadbytečná a že je třeba se pokusit o
co možná nejrovnocennější a nejsvobodnější dialog, který umožňuje hlubší
průnik

do

perspektivy

participanta.

S tím

pak

souvisí

i

vědomě

podporované přizpůsobování stylu dialogu a vedení rozhovoru určité
vzniklé situaci, třeba i pro participanta nebezpečné 51 (Miovský, 2006).

Vzhledem k cílům projektu, výzkumnému problému, ale i metody analýzy
dat (IPA) atd. nelze uvažovat než o otázkách otevřených, pokud možno
v nízkém počtu a s převahou otázek zjišťujících způsob uvažování („Jak“).
Bližší formulace či specifikace otázek nepřichází v úvahu vzhledem k volbě
nestrukturovaného interview. Snad jen iniciační otázky budou mít podobné
znění: „Jak uvažuješ o vzešlém tématu z PRVA?“, „Co Tě napadá k tomu
tématu, co se vynořilo v PRVA?“ apod. Formulaci ostatních otázek
uprostřed a v závěru interview (Hendl, 2005) předem nepřipravuji a
předpokládám tím vyplynutí z dialogické situace.

50

samozřejmě vyjma případů, kdy je prováděn výzkum reakcí na manipulativní jednání
zde mám na mysli naprosté obrácení stylu vedení interview, ve kterém je tazatel nucen z nedirektivního stylu vedení
zcela direktivně až autoritativně zasáhnout a ukončit rozhovor vzhledem k vážnému stavu, do kterého se účastník
vlivem interview dostal (Miovský, 2006:171)
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Způsob tázání, resp. typ otázek budu volit tak, aby participanta vedly
k autonomní strukturaci. V interview by tedy měla být převaha otázek
nepřímých a projektivních (Svoboda, 1999), případně, podle jiného členění,
doplňovací (Maršálková & Mikšík, 1990). Nepřímé otázky dávají větší
prostor souvislostem (ptaní oklikou: „Jak uvažuješ o jiných tématech svého
života?“), projektivní otázky motivují k identifikaci (v případě tohoto
projektu identifikaci situační a pocitové: „Co si myslíš o situaci, ve které
by ses takto cítil?“). Doplňovacími otázkami je participant udržován
v cílovém tématu (kdy?, jak?, kde?) (Miovský, 2006:171).

5.3 Metoda zpracování dat
Pro transkripci fixovaných dat do audiozáznamu je třeba vždy zvažovat
složitost a podrobnost transkripce vzhledem ke sledovaným významům
analýzy. Vzhledem k tomu, že má být analyzován význam individuálních
témat mezi jinými individuálními tématy, není třeba se věnovat detailnímu
přepisu informací, které by byly využity spíše při transkripci konverzačních
výměn či jazykových, resp. vývojových elementů řeči apod. (Miovský,
2006).

Do hry vstupují též požadavky IPA - metody analýzy dat. Smith et al. (2009)
kladou důraz na významovou rovinu obsahu a považují proto přepis dat,
která nebudou v analýze využita, za nadbytečný. V přepisu se musejí
objevit všechna slova vyřčená participantem i výzkumníkem, avšak nikoliv
všechny zvukové projevy, které se během interview objevily či pasáže
s nedostatečnou

významovou

saturací.

Smith

(ibid.)

též

doporučuje

zaznamenat výraznější projevy váhání, odmlčení, smíchu či pláče (s. 74).

Pro kontrolu transkripce jsem zvolil opakovaný poslech audiozáznamu
s určitým časovým odstupem od přepisu (Miovský, 2006:207). Transkripční
systém jsem použil dle doporučení Smitha et al. (2009), se šablonou
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orientovanou na šířku A4, očíslováním řádků a levým a pravým okrajem pro
popisné komentáře a vynořující se témata.

Vzhledem

k tomu,

že

při

IPA

budu

pracovat

s pauzami

a

jinými

doprovodnými projevy řeči, použiji redukci prvního řádu dle Čermáka a
Lindénové (2000) pouze pro slovní vatu či významově nesaturované části.

5.4 Metoda analýzy dat - IPA
K analýze dat jsem zvolil Interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA),
navrženou Jonathanem Smithem (1996) a dále rozvíjenou především
čtveřicí Smith-Flowers-Larkin-Osborn. V podobě komplexního manuálu byla
IPA zpracována Smithem, Flowersem a Larkinem (2009).

Interpretativní

fenomenologická

analýza

(IPA)

je

jejími

autory

představována jako vhodná pro výzkum osobních významů a utváření
významu konkrétních životních zkušeností (Smith et al., 2009:45). IPA
studie jsou realizovány zejména v oblasti zdraví a kvality života (např.
Shaw, Dallos & Shoebridge, 2009; Smith & Osborn, 2007; Smith et al. 2006,
1997; Larkin & Griffiths, 2000; Osborn & Smith, 1998). Metoda umožňuje
zkoumat

zkušenost

člověka

kombinací

principů

dvou

základních

východisek, ze kterých vzešel kvalitativní výzkum – fenomenologie a
hermeneutiky. 52 Z hlediska fenomenologických principů usiluje IPA o vhled
do zkušenosti a individuální skutečnosti zkoumané osoby. Hermeneutická
komponenta metody je založena na přesvědčení, že k porozumění a sdílení
cizí

zkušenosti

je

třeba

výkladu,

neboť

význam

se

rodí

vždy

v souvislostech, podobně jako je figura vytvářena pozadím (Čermák, 2003).

Tvrdím,

že

IPA

je

metodou,

která

má

z hlediska

kvality

výsledku

„řemeslnou“ povahu: záleží na zkušenosti výzkumníka jak s kvalitativním
výzkumem obecně, tak přímo s metodou IPA (Smith, 2009). Ne jinak je

52

studii historických kořenů hermeneuticko-fenomenologické myšlenkové tradice podal u nás Michal Miovský (2005)
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tomu samozřejmě i u ostatních kvalitativních metod analýzy dat. Výzkum
tím má blízko umění a „fortelu“ a analytickým nástrojem je osobnost
výzkumníka (Corbinová & Strauss, 1999; Moustakas, 1994;…). Adekvátnost
volby

IPA

pro

analýzu

dat

mého

projektu

tedy

podpírám

nejen

idiografickou povahou předmětu výzkumu a cílem studie, ale též svojí
vlastní výzkumnou zkušeností s IPA.

5.4.1 Vhodnost témat vzešlých z PRVA k analýze IPA
Témata k IPA analýze jsou výzkumníky volena dle zvláštností zkoumané
osoby a jejího života (Smith et al. 2009). Tento požadavek vychází
z obecných idiografických principů, které zaručují smysluplnost intenzivní
případové studie v případě, že je zkoumaná osoba skutečně výrazným
nositelem zkoumaného jevu (Allport, 1962; Yin, 1989; Stake, 1995; Denzin
& Lincolnová, 1998).

V tomto projektu jsou zkoumaným jevem témata, která se participantům
spontánně vynořila ve vědomí při aplikaci metody PRVA. Cílem tohoto
projektu je zjistit jaký význam mají vynořená témata, evokovaná metodou
PRVA, pro svého nositele ve vztahu k jeho životní zkušenosti.

5.4.2 Specifika dat vzešlých dat z PRVA pro analýzu IPA
Při užití IPA má výzkumník možnost přímo si volit různou hloubku
interpretace tak, jak je vhodné vzhledem k šíři a bohatosti dat (Smith et al.
2009). Pro analýzu dat v tomto projektu je IPA výhodná mimo jiné proto,
že umožňuje citlivě analyzovat i data vzešlá z PRVA. Tato data jsou
specifická, protože obohacená o významy tělesné exprese: zkoumaná
osoba uvádí krom verbálního uvažování o tématu též pociťovaný korelát
(např. horkost dlaní, mrazení v zádech atd.). Takto obohacená data jsou
vzhledem k výzkumné problematice, kterou je metoda PRVA, přesnější a
výtěžnější.
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5.4.3 Idiografická případová studie jako způsob aplikace IPA
Smith et al. (1999, 2009) navrhuje a odůvodňuje dva způsoby aplikace IPA,
jejichž volba je určena cílem výzkumu a limitována rozsahem souboru. Pro
zodpovězení výzkumných otázek tohoto projektu je nutný intenzivní průnik
do případů s cílem „vyhmátnutí podob zkoumaných jevů“ a odhalení
souvislostí, které se zjevují v náhledu vzájemné korespondence těchto
podob (Neubauer, 2001). Proto je adekvátní využít tzv. idiografickou
případovou studii, kterou Smith at al. (ibid.) zcela logicky doporučuje u
těch řešených problémů, u kterých ještě není vybudováno jakékoliv
teoretické zobecnění. Tomu odpovídá i určité omezení rozsahu souboru,
které by dle Smitha (ibid.) nemělo přesáhnout 10 případů.

Idiografická

případová

studie

metody

IPA

umožňuje

jak

popsat

a

analyzovat fenomény průnikem do jednotlivých případů, tak prozkoumat
souvislosti mezi vynořenými tématy jednotlivých případů mezi sebou.
Společné významy a vzájemné souvislosti napříč případy mohou vysvětlit
výzkumný problém a učinit další krok v postupném budování teorie PRVA 53.

5.4.4 Procesy a fáze IPA
V pozadí IPA probíhají následující induktivní významotvorné procesy:
důkladná analýza tvrzení

zkoumané

osoby, identifikace

komplexních

podob 54 (pattern) zakládajících témata, interpretativní korespondence
významů mezi kódovanými daty a zkušeností a znalostí výzkumníka
probíhající ve vědomí výzkumníka, vyjádření vztahů a souvislostí mezi
vynořenými tématy, přehledná administrace celého procesu analýzy,
vizualizace teorií do přehledných schémat a explicitní reflexe postupu a
myšlení výzkumníka (Smith a kol., 2009:79-80).

53

k výzkumnému problému, cílům projektu a typu výzkumného plánu viz kap. 5
překlad výrazu „pattern“ do českého „podoba“ a nikoliv vzorec či struktura volím záměrně dle překladu Zdeňka
Neubauera (2001) na základě jeho filosofických a epistemologických úvah, vztahujících se zejména k epistemologii G.
Batesona
54
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Uvedené procesy jsou autory metody pořádány do 6 postupně jdoucích
kroků, jichž se výzkumník může držet 55 při vytváření výzkumného významu
interpretujícího význam vzešlý z vědomí zkoumané osoby. Výzkumník
usiluje o to, aby jím vytvořený výzkumný význam, vzniklý jaksi „vedle“
významu, který vytvořil nositel jevu, byl s tímto původním významem
souladný. Proto jsou jednotlivé kroky iterativně provázány. To znamená, že
se výzkumník v každém následujícím kroku cyklicky vrací k předchozím a
musí provést revizi významové souladnosti tak, aby výzkumný význam
neztratil souladnost s významem obsaženým v datech. Jedině tak lze
realizovat další krok.

Smitha et al. (2009:82-103) nazývá realizační kroky IPA takto 56:

1. opakované čtení – autoři IPA kladou důraz na fenomenologický
ponor (immersing) do interview jako expresivního komplexu, včetně
samozřejmého poslechu/shlédnutí původní nahrávky (audio/video).
Z vlastní zkušenosti s IPA vím, že bez senzitivního ponoru do
interview, do dat, které je potřeba zkoumat, nelze provést analýzu
tak, aby se výzkumník dotkl konstituce mysli. Výsledkem IPA „bez
ponoru“ bývá pouze obsahová analýza.

2. úvodní komentáře (popisné, jazykové a konceptuální) – pořadí či
postupnost komentářů 57 není třeba striktně dodržovat, jak Smith et
al. (2009) připouštějí. Jsem ze zkušenosti dokonce přesvědčen, že
striktní

dodržování

postupného

deskriptivního

komentování

odporuje fenomenologickým principům tím, že omezuje osobní styl
uvažování a práce každého výzkumníka. Každý komentář v sobě nese
odkaz k obsahu původního textu.
55

jednotlivé navržené kroky nejsou závazné – případná modifikace však musí udržet rámec daný popsanými
základními procesy
56
Explicitní popis konkrétní realizace jednotlivých kroků adjustovaných pro tento projekt uvádím v kapitole 11 –
Analýza dat.
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a. popisné komentáře – popisují to, co a jak se v textu děje a
odehrává
b. jazykové

komentáře

–

zdůrazňují

specifické,

výrazné

a

opakující se momenty jazykového výrazu (opakující se slova,
zvláštní výrazy, odmlčení, projevy váhání apod.)
c. konceptuální

komentáře

–

zachycují

souvislosti,

jež

výzkumníkovi vstupují do vědomí při čtení textu v podobě
jakýchsi předběžných tematických otázek

3. rozvíjení vynořujících se témat – výzkumník opět pročítá text
interview a zároveň svoje komentáře a po určitých významově
blízkých částech (např. odstavec či jen pár vět apod.) bere do
vědomí pokud možno vše, aby se v jeho vědomí vynořilo téma, které
není

jen

nadřazeným

abstraktem,

nýbrž

dobře

vystihujícím

označením podstaty významového segmentu textu. Každé takto
vynořené téma v sobě nese agregaci významu určitého množství
komentářů

a

tyto

komentáře

v sobě

nesou

obsahové

odkazy

k původnímu textu. V tomto třetím kroku se výzkumník posouvá od
deskripce k interpretaci a též poprvé markantně pocítí iterativní
provázanost jednotlivých kroků.

4. hledání souvislostí mezi vynořujícími se tématy – tato induktivní fáze
analýzy vyžaduje „pohled shora“, tedy vidění témat vedle sebe a
uvědomování si nejprve obsahů témat a potom souvislostí mezi
tématy. Výzkumník se při uvědomování obsahů opět musí iterativně
vracet až k prvnímu kroku, tedy původnímu textu (datům), aby
obsahy témat nejen věděl, ale byl ponořen i do jejich atmosféry. Tím
si udržuje ponor do komplexních podob jednotlivých témat a teprve
pak může vyhledat smysluplné souvislosti a vztahy. Smith et al.
57

není třeba věnovat pozornost nejprve popisným komentářům v celém textu, poté jazykovým atd. – lze postupovat
tak, že výzkumník prochází text vícekrát a přitom poznamenává komentáře tak, jak mu spontánně vstupují do
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(2009) uvádí několik principů hledání souvislostí a vztahů mezi
tématy: abstrakce – vytváření abstraktních (nových) nadřazených
témat; zařazování – využívání vynořeného tématu, které může být
nadřazené jiným; polarizace – zaměřování na společný význam
ambivalentním

tématům;

kontextualizace

–

hledání

časových,

kulturních a narativních souvislostí mezi vynořenými tématy; sčítání
– zvažování významu četnosti vynořeného tématu; funkce – průzkum
funkce vynořeného tématu ve vztahu k významu transkriptu jako
celku

5. přechod k dalšímu případu – pro tento krok zdůrazňují autoři epoché
předchozích

významů

a

konceptů

a

zároveň

uvědomění

si

zkušenostního posunu mysli výzkumníka, ke kterému při analýze
předchozího případu zákonitě došlo. Po uzávorkování předchozího se
opakuje postup u následujícího případu opět od prvého kroku.

6. hledání schémat (pattern) napříč případy – schémata zde mají
povahu komplexních významových podob, vystavěných na redukci
témat dle cílů výzkumu a na hledání kongruencí mezi tématy
jednotlivých případů. Tato redukce je v podstatě vyšší úrovní analýzy
a interpretace. Redukci témat nelze provádět na základě jejich
převážného výskytu v datech (prevalence). Smith a Osborn (2009)
doporučují vzít v úvahu faktory jako například bohatost jednotlivých
pasáží, které vyzdvihují vynořená témata či naopak otázku, jak určité
téma vyjasňuje ostatní souvislosti případu atd.

vědomí
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6. Etické zásady výzkumu
Etická stránka výzkumu se týká především vztahů mezi participanty a
výzkumníky, tedy osobami, se kterými se v rámci výzkumu participanti
setkávají. Z tohoto důvodu jsem se coby výzkumník seznámil s obecnými
požadavky

pro

psychologický

výzkum

v oblasti

psychoterapie.

Tyto

požadavky principielně vytyčují a charakterizují základní klíčové elementy
etických

konsekvencí

výzkumné

činnosti

v rámci

psychoterapeutické

činnosti. Vzhledem k charakteru výzkumu v tomto projektu lze tyto
požadavky v zásadě převzít a respektovat. Požadavky jsou formulovány
Evropskou Asociací Psychoterapie (EAP únor, 2000 – pracovní verze) v čl. 9
(Výzkum) v návrhu Etických zásad pro evropské psychoterapeuty.

V tomto jsem postupoval dle pravidel, formulovaných Michalem Miovským
(2006:280-285):

d)

souhlas s účastí ve výzkumu
- byla respektována zásada tzv. informovaného souhlasu
- byl respektován ideální požadavek písemného souhlasu
- byla respektována zásada přísně dobrovolné účasti
- účastníkem výzkumu se stal participant až ve chvíli podpisu
informovaného souhlasu

e)

nezbytné omezení informovaného souhlasu
- nebylo užito

f)

ochrana soukromí a osobních údajů dětí
- výzkum byl proveden souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a jejich uchovávání v informačních
systémech
- ze všech údajů o participantech jsou užita jen jejich křestní
jména
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- k identifikaci participantů by mohlo dojít pouze sebereferencí;
všechny dospělé osoby, které se na výzkumu přímo či nepřímo
podílely

či

o

něm

věděly,

jsou

vázáni

mlčenlivostí

dle

zmíněného zákona a na základě výslovného upozornění, které
jsem provedl

g)

odměna účastníků výzkumu
- všechny participantky dostaly na konci výzkumu květinu
(červenou

růži);

děti

dostaly

čokoládu

a

muži

vkusný

poznámkový blok; odměna jim byla podána jako projev
pozornosti a poděkování za spolupráci

h)

nesmí dojít k poškození či újmě dětí
- jak v přípravné fázi, tak v samotném
interview

byly

zvažovány

všechny

provádění PRVA

kroky

tak,

aby

a

byly

respektovány a podporovány projevy autenticity a autonomie,
aby bylo možno reflektovat především případnou duševní
újmu; tento požadavek koreluje s povahou a cíli techniky
PRVA, jakož i s nestrukturovaným a nedirektivně vedeným
interview
- bylo dbáno toho, aby nedošlo k hmotné ani žádné další jiné
újmě a aby nebyli participanti vystavováni nepřiměřenému
riziku
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7. Výběr souboru
Výběrový soubor jsem sestavil dle kritérií formulovaných v kap. 6.1.4.
Všichni participanti, a to jak souboru výběrového tak doplňkového
(n=6+2), mají zkušenost tématu vzešlou z PRVA. Tato zkušenost je
kriteriem

homogennosti

souboru.

Vybíral

jsem

participanty,

jejichž

výpověď byla srozumitelná a obsahově dostatečně bohatá, resp. vhodná
k významové

analýze

vzhledem

k cílům

výzkumu.

Třetím

základním

kriteriem je heterogennost ostatních kategorií: pohlaví, věk, kardinální
specifika života a osobnosti a statut. Výběrový soubor byl výzkumně využit
jako hlavní a je s ním provedena celá výzkumná procedura, avšak tento
soubor není anamnesticky hodnocen nezávislými odborníky. S doplňkovým
souborem nebylo provedeno interview, ale má anamnézy, které sestávají
ze závěrů více odborníků. Tento soubor slouží k podpoře důvěryhodnosti
závěrů výzkumu.

7.1 Výběrový soubor
Do souboru jsem zařadil 4 ženy ve věku mezi 16 – 44 a 2 muže ve věku 16 a
21 let:

ženy: 58
♀M17, ♀A23, ♀K27, ♀B44

muži:
♂J16, ♂L21
Zvláštní, doplňující soubor tvoří dva chlapci, ve věku 14 a 15 let
z Dětského domova se školou Jiříkov.

děti:
♂L14, ♂P15

58

písmeno v závorce je inic. křestního jména a číslo je věk
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Všichni participanti tvořící výběrový soubor nebo jejich zákonní zástupci
podepsali informovaný souhlas s výzkumem, jehož formát je v příloze této
práce. Z těch klientů, které jsem měl v plánu vybrat, se žádný výzkumu a
souhlasu s užitím výsledků výzkumu nebránil. Všichn i kladně reagovali
s odkazem na zajímavost projektu co do sebeexploračních cílů. Vzhledem
k tomu, že výtvarný ateliér s sebou nese delší a prohloubený kontakt,
nebylo obtížné s participanty o výzkumu mluvit.

Při výběru jsem dbal též na to, aby byly životní příběhy participantů různé.
V rámci výtvarného ateliéru a reflektivních dialogů při tvorbě a po ní uvedl
každý z participantů na moji výzvu několik kardinálních skutečností či
charakteristik svého životního příběhu, rodiny a vztahů. 59 Dělal jsem si
poznámky o výpovědích z jejich života i o sebereflektivních výpovědích,
které zde uvádím ve formě stručných anamnéz s pokusem o zvýraznění
vlastností či souvislostí, které považuji za kardinální vzhledem k cíli
výzkumu.

♀M17
Studentka gymnázia, rodiče rozvedení, 6 let žije ve fungující střídavé
porozvodové péči (týden a týden). Otec a matka se podle jejích slov vždy
snažili o dohodu tak, aby se rozvod a porozvodová situace dětí dotkly co
možná nejméně. Má o 4 roky staršího bratra a má se všemi dobré vztahy.
Před dvěma lety měla vážné onemocnění mozku (virový zánět mozku a
mozkových plen). Jeví se jako velmi citlivá prosociální a komunikativní.

♀A23
Absolventka DAMU, herečka, ze známé rodiny umělců (film, výtvarné
umění) dokonce více generací. Žije s rodiči, momentálně bez přítele. Má o
2 roky mladší sestru a o více let staršího nevlastního sourozence. Rodinu

59

participanti nepracovali společně, vyjma ♀ K 2 7 , k t e r ý p r a c o v a l a v e s k u p i n ě
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charakterizuje

jako

konsolidovanou.

Od

dětství

má

výrazné

potíže

s lupénkou. Jeví se jako citlivá, otevřená, komunikativní, chaotická.

♀K27
Doktorandka v oboru biochemie, rodina značně výkonově orientovaná
(rodiče podnikatelé), uzavřená příbuzenstvu, spory o majetek. Má o 4 roky
mladšího bratra. Svojí rodinu chápe jako „sami pro sebe“. Dlouho byla
sama, tvrdí, že se jí muži bojí. Teď má přítele, se kterým se zatím schází.
Má potíže s opakovanými záněty zubů, angínami a gynekologickými
potížemi. Jeví se jako neklidná, neustále jakoby v očekávání, zda „dobře
plní úkol“.

♀B44
Advokátka, rozvedená, žije sama se dvěmi dětmi. Rodiče rozvedeni, matka
alkoholička, z otce má značný respekt až strach a referuje o něm jako o
„cholerikovi“. Má bratra, se kterým nemá dobré vztahy. Nemá zásadní
zdravotní potíže. Jeví se jako depresivní, nesebejistá, uzavřenější a
nespokojená.

♂J16
Student

strojní

hyperprotektivní,
hyperprotektivní.

průmyslovky,
žijí
Má

z úplné

společně
o

rok

funkční

s rodiči

starší

sestru,

matky.
která

rodiny.

Matka

Babička
má

potíže

též
se

sociální adaptací, izoluje se, žije podle pariticpanta „špatný život“, tenduje
k navazování vztahů s nepřizpůsobivými vrstevníky atd. Říká o sobě, že je
„okolí nebezpečný“ ve smyslu své nešikovnosti. Nemá zdravotní potíže.
Jeví se jako velmi citlivý, prosociální, ale méně komunikativní.

♂L21
Student pedagogické fakulty, žije v úplné rodině. Matka nyní nemocná
(rakovina tlustého střeva). Je jedináček. V dětství měl vážný úraz levé
paže. Sám o sobě referuje jako o otevřeném a komunikativním člověku, ale
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o

vlastních

věcech

nerad

mluví.

Jeví

se

jako

velmi

otevřený

a

komunikativní.

7.2 Doplňkový soubor
Doplňkový soubor tvoří děti v etopedické péči (vážné poruchy chování,
odloučené od rodiny). Údaje jsou sestaveny z anamnéz a ze zpráv různých
odborníků (psycholog, psychiatr, vychovatel, pedagog, etoped). Bral jsem
v potaz též důvody k nařízení ústavní výchovy, které zjišťoval soud a
veškeré charakteristiky uvedené v osobních spisech obou chlapců.

♂L14
Podle zprávy soudu, který nařídil ústavní výchovu, byl chlapec vychováván
v rodině čtyř sourozenců, z nichž dvě děti v útlém věku zemřely. Zjevná
byla neschopnost rodičů se o něj postarat po emoční, sociální, ale i
materiální stránce. Chlapec byl agresivní, nezvladatelný, napadal své
spolužáky i učitele. Rodiče jej nebyli schopni zvládnout. Byl v péči
dětského psychiatra. Objevovaly se u něj příznaky epilepsie. Ze zpráv
vychovatele, etopeda a psychologa DDÚ čteme, že napadal své spolužáky a
ničil školní majetek. Měl problémy se sebeovládáním (požil lepidlo, pil
vodu z toalety a ocet, vyhrožoval sourozencům s nožem v ruce). Obtížně
snášel odmítnutí a ve skupině byl spíše tolerovaný než oblíbený. Vztah ke
členům rodiny je popisován jako neprožitý; velmi touží po zájmu rodičů a
přijetí (mezi dospělými vyhledával substituci). Je spíše pasivní, intelektový
výkon je diagnostikován v pásmu lehké mentální retardace. Emočně je
značně nestabilní, s nízkou frustrační tolerancí a silnou potřebou ujištění,
že se chová dobře.

Z anamnézy jsou citovány epileptiformní záchvaty psychogenního rázu
(zřejmě naučená strategie). Sám sebe vnímá jako psychicky nemocného.
Podle svých slov musí být v zařízeních a nemůže být doma. Pokud byl
vystaven zátěži, přecházel do epileptických projevů. Absolvoval proto
mnoho hospitalizací v nemocnici. Za svou nemoc se dokáže skrývat.
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♂P15
Pavel opakovaně utekl z domova od rodičů. Policii, která jej zadržela,
označil osobu, jež ho měla sexuálně zneužívat. Chlapci byla soudně
nařízena ústavní výchova. Rozsudek o něm hovoří jako o chlapci citově
nedosyceném, který potřebuje pochvalu, pohlazení a současně jasná
pravidla, která se musí naučit respektovat. Ze zprávy psychologa a etopeda
DDÚ plyne, že během ústavní adaptace se chlapec vzdaloval skupině, trpěl
na opakované afektivní záchvaty s tendencí k útěku, intelektový výkon,
měl ve spodním pásmu LMR, trpěl snadnou unavitelností a byl značně
ovlivnitelný. Motivovat se jej dařilo spíše odměnou (sladkosti), než
pochvalou. V komunikaci se jevil pasivní. Zjevně pů sobí značně zanedbaně
a to jak citově, tak dovednostně i znalostně.
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8. Sběr dat
8.1 Forma, časové a místní souvislosti
PRVA

a

následné

interview

jsem

se

všemi

respondenty

realizoval

individuálně a dle jejich praktických dispozic. Respektoval jsem časové i
místní souvislosti, resp. přání respondentů, jakož i jejich psychické
rozpoložení. Ve 2 případech bylo plánované setkání za účelem sběru dat
respondentem zrušeno a přesunuto na jiný den (♀K27 a ♀A23), a to ze
zcela praktických důvodů. Sběr dat probíhal o víkendu, zbytek v pracovním
týdnu, a to v naprosto různých hodinách (dopoledne, odpoledne i
k večeru).

Délku PRVA nebylo možné plánovat. Ze zkušenosti plyne průměrná doba
PRVA 15-30 min. Následné volné interview je specifické v tom, že doplňuje
a zpřesňuje témata vzešlá z PRVA. Podle pilotního průzkumu, který jsem
opakovaně provedl v rámci experimentální aplikace ve výuce na PF UJEP,
trvalo následné interview cca 20 min. Podobně pak probíhalo i při
výzkumné aplikaci. 60

8.2 Prostředí
Sběr dat (PRVA i interview) probíhal v různých prostorách. Vyšel jsem tak
vstříc

jednotlivým

účastníkům,

jejich

znalosti

v podstatě

vlastního

prostředí, avšak apeloval jsem na vytvoření a zajištění podmínek pro sběr
dat:

prostředí

mělo

vždy

přiměřené

klima

–

teplo,

viditelnost,

psychofyzické pohodlí (vyloučit hlad, žízeň, před interview i PRVA WC).
Především jsem dbal na naprostý klid – vypnuté mobily, nikdo nesměl
v průběhu rozhovoru přijít, respondent si vytvořil časovou rezervu, aby
nespěchal.

60

Podrobnější informace jsou uvedeny v hlavičkách interpretací jednotlivých případů
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PRVA

i následné interview tak probíhaly v prostorách DAMU v Praze, PF

UJEP v Ústí n. L., a v mé pracovně a ateliéru v Rakovníku. Ani v jednom
případě nevznikly v souvislosti s prostředím žádné potíže.

8.3 Tematické okruhy a kladení otázek
Tematické okruhy pro PRVA nemohou být vymezeny. Témata se objevují ve
vědomí

jako

spontánně

vzešlé

fenomény.

Následné

interview

je

orientováno na téma, které vzejde z PRVA. Otázky, které toto téma
v interview dialogicky otevírají, jsem formuloval a pokládal tak, aby byly
zachovány fenomenologické principy interview tak, jak to doporučuje
Smith (2009) pro IPA: epoché prekonceptů, horizontace významů a
událostí, deskripce obsahu.

Při sběru dat v podstatě nenastaly potíže. Snad jen při rozhovoru s ♂J16
jsem byl coby tazatel aktivnější pro menší pariticipantovu komunikativnost
a tendenci odpovídat krátce a jednoduše. U méně komunikativních
participantů jako je ♂J16 se nabízí uplatnit „funnel question“, tedy
dotazování směrem od obecnějšího ke konkrétnímu a výstavbou otázek
zakotvenou

v předchozí

odpovědi

participanta.

Principy

postupného

rozkrývání co možná nejkonkrétnějšího či nespecifičtějšího jsem přirozeně
uplatňoval ve všech interview.

8.4 Otázky v PRVA
Iniciační otázka pro PRVA vždy volně navazovala na předchozí setkání.
Např. u ♀B44 jsem inicioval experienciální reflexi takto: „…postavím tě
před tvoji práci a ji vnímej jako okno, jakoby ses dívala prostě někam do tý
krajiny, jako bys tam do ní mohla vstoupit nebo jako kdyby ta krajina
mohla vstoupit tady do toho našeho prostoru. Co cítíš na těle?“ Nebo např.
u ♀Z41 zněla iniciace takto: „Představ si, že ten obraz je jakási živá
struktura, jako kdyby jsi mohla do něj vstoupit jako do nějaký krajiny a
řekni mi co cítíš na těle, jak na tebe ta krajina působí.“
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V průběhu PRVA jsem pak vhodnými poznámkami a pobídkami udržoval
participanta v experienciální rovině a v závěrečné fázi jsem pokládal
otázky vedoucí k „dobrému pojmenování“ tělesně zakoušeného tématu,
což je po iniciaci druhý klíčový moment v procesu PRVA.

Např. u ♀K27 jsem ve fázi, kdy je možné dobře tělesně artikulovaný
význam pojmenovat, položil otázku: „Dobře, a kdy ses takhle cítila
v životě? Napadá tě něco takovýho, taková situace, kdy jsi měla takovej
tělesnej stav?“ Nebo u ♀Z41 zněla otázka takto: „...dokázala bys teďko si
říct, co vlastně… jestli si někdy se takhle už cítila?“ V této fázi je někdy
zapotřebí více ujištění, že si participant vede dobře, ale též vhodných
výzev k receptivnímu, resp. spontánnímu vynoření situace/zkušenosti,
která se tělesně pociťovaného ohniska týká. Tím se vyhneme nebezpečí, že
by participant životní situaci/zkušenost, resp. téma, hledal, což by
odporovalo fenomenologickému principu celého výzkumu. K nacházení a
nikoliv hledání jsem např. ♀Z41 motivoval takto:
P J ako takh l e v to m b ři š e ?

61

V: An o , a n o ta d ytu tí h u . Co t ě n a p a d lo ja k o p r vn í ? N e h le d ej to , sp í š j a ko je s tl i to
p ř iš lo . .

P: H m ... n e v i m..

V: Ta k to p o zo r uj, so u s tře ď se n a to n a te n p o c it j e n o m a je st li t i n e v yta n e n a m y s li
n ě c o úp l n ě sp o n t á n n ě …

61

P = participant; V = výzkumník
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8.5 Otázky v interview
Iniciační otázka v interview zněla např. u ♀K27: „Tak, řekni mi, když se
objevilo to téma „rozvod rodičů“, ta tíha, kterou jsi pociťovala, jaký má to
téma ten rozvod rodičů v tvým životě, jakou hraje roli?“. Nebo u ♀B44
takto: „Tak si můžeme sednout, pojď se chviličku uvolnit. Můžeš od toho
odstoupit. Chceš mi něco říct, co tě teď napadá?“

V průběhu interview jsem pak vhodnými pobídkami udržoval participanty u
tématu a jeho významové konkretizaci. Využíval jsem „funnelingu“, který
doporučuje i Smith (2009) jako vhodný pro zisk významů k IPA.

Úryvky „funnel question“ v interview s ♀K27:
P: R u šil o. Vy vol á val o t o sa m ozř ej m ě p o cit y t ako vý z vl á štn í o b a vy , k ter ou si č lo v ěk
zažij e u tý h le situ ac e.

V: Ob a va o c o ?

P: Ob a va z e z m ěn y , mo žn á z b u d ou cn o st i. Že si ...j s e m s i n ed ok áza la p ř ed sta v it, jak b y
to vy p ad a lo to u sp ořád á n í p ot o m.

Do interview jsem zasahoval pouze pro nesrozumitelnost nebo pro
vyjasnění výpovědi. Někdy bylo nutné přenést aktivitu na mě:

(např. u ♀K27)
„V: Ja ko u ro li h raje ta d y te n typ o c h ro m e n í, to zn a m e n á n a za č á tku u rč itý h o p ro b lé m u
n e b o ře še n í ve tv ym ž i vo tě , ja k o ja k je to v ý zn a m n ý, n e v ýzn a m n ý v so u vi slo st i m e z i
jin ým i té m a t y n e b o si tu a c e m a, z ku š e n o stm a tv ý h o ži vo ta ?

P: p ře mý š lí (1 0 ) N e m a m p oci t, ž e v sou ča sn ý d o b ě j e t o n ě jaký e xtr é mn ě vý zn a m n ý , al e
mož n á ma m str ach z to h o, ž e v b u d o u cn o s ti m ů že p řij ít ž i votn í si tu a c e, kd y b y m i to ,
kd y to mu b u d u vy sta v o v an á ka žd ý d en n eb o ..
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V: Ta kže je to j a ko t a ko vý re zi ste n tn í n e b o vž d y p ř íto m n ý v p o d sta tě n ě kd e sk ry tý ja ko
tvá so u č á st .. Ta kh le ?

P: Já u p ln ě n ež iju s ti m, že … ž e s i to n ě kd e tah a m z a seb ou , a l e vžd y cky p říd e n o … J ako
žiju b ez toh o, a le kd y ž n as tan e n ěj aká ta situ a ce , tak.. .ta k to p říd e jo … N e ma m p o ci t,
že t o n o s i m s s eb ou .

8.6 Etika a příprava tazatele
Respondentům jsem nejprve podal veškeré informace o etice a cíli
výzkumu a způsobu jeho provedení (nahrávání, přepis a anonymní citace
rozhovorů). Požádal jsem všechny respondenty, aby mně dali písemný
informovaný souhlas s provedením výzkumu a anonymní publikací dat a
výsledků výzkumu.

Všechny participanty jsem před sběrem dat poměrně dobře znal, včetně
základního rámce jejich životních zkušeností. Nejedná se o soubor, jehož
specifika bych byl nucen zvlášť přípravně studovat, abych byl schopen
dobře

a

adekvátně

reagovat:

participanti

nemají

zvláštní

způsoby

komunikace (žargon, slang, gestika) ani jiné zvláštní zvyky chování a
jednání či specifické způsoby stylizace v oblékání, česání atd. Podobně pak
nácvik strategie vedení interview nebyla nutná jinak, než tak že jsem ji
nejprve pilotně ověřil na jiných případech. Samozřejmě jsem před sběrem
dat zvážil i různá možná rizika a vznik možných krizových situací, ačkoliv
soubor

je

bezproblémový.

Předem

jsem

dohodl

možnou

intervenci

s klinickým psychologem z FN Bulovka, PhDr. Martinem Dlabalem, Ph.D.
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9. Zpracování dat
Data byla fixována kvalitním audiozáznamem (stereo). Tento záznam je
kompletní, tedy zachycuje celý průběh PRVA i následného interview.
Zvukový záznam byl pořízen na digitální diktafon OLYMPUS WS750M. Je to
zařízení velmi malé, menší než běžný mobilní telefon. Proto při snímání
nikterak nerušilo, resp. jsem nezaznamenal, že by se některý z participantů
projevoval tak, že mu přítomnost přístroje a nahrávání nějak překáží.

Fixovaná data jsem přepsal dle jejich významové použitelnosti, tedy bez
zvukových projevů, které by nebylo účelné analyzovat. Zaznamenal jsem
však výraznější projevy váhání, odmlčení, smíchu či pláče. Redukci prvního
řádu jsem dále prováděl pouze pro významově nedostatečně saturované
pasáže a evidentní slovní vatu. Tuto redukci jsem neprováděl sám. Druhou
redukci všech transkriptů provedl můj doktorand, Zdeněk Staněk, a to
nezávisle. Redukce se až pozoruhodně shodovala, proto nebylo třeba
provádět validizaci.

Transkripční

systém

jsem

použil

dle

požadavků

IPA

se

šablonou

orientovanou na šířku A4, s očíslováním řádků pro snadnou orientaci a
verifikaci key words a širším pravým okrajem pro popisné komentáře a
levým okrajem pro vynořující se témata (viz přílohy). Číslování řádků však
na rozdíl od Smithova doporučení (2009) nezačínám n a každé straně znovu
od 1, nýbrž pokračuji v řadě až k poslední větě na poslední straně
transkriptu. Z vlastní zkušenosti s IPA mám ověřeno, že v závěrečné fázi,
při hledání nadřazených témat, mi takové číslování umožní lépe se
orientovat v celkovém pořadí, resp. průběhu jednotlivých tematických
pasáží.

Pro kontrolu transkripce jsem zvolil opakovaný poslech audiozáznamu se
14 denním časovým odstupem od přepisu.
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10. Analýza a interpretace dat prostřednictvím IPA
Při analýze jsem zaměřoval pozornost na významy ve vztahu k cíli výzkumu.
Snažil jsem se odhalovat (interpretovat) pozadí rozpravy participanta, tedy
způsob jeho uvažování o tématu, které popisuje. Zároveň jsem vědomě
opouštěl tendence ke kauzální interpretaci významů a úvahy o významech,
které v interview nejsou. Měl jsem na paměti zásadu epoché prekonceptů,
horizontace významů a událostí a deskripci obsahu. Též jsem se snažil dbát
zásady transparentnosti, tedy všímal jsem si kontextuálních detailů, snažil
jsem se o jasný popis celého procesu analýzy a interpretace, data jsem
opatřoval adekvátními komentáři a pokoušel jsem se o vyhmátnutí
klíčových bodů.

10.1 Postup analýzy a interpretace po krocích IPA
Postup interpretace se budu snažit popisovat po jednotlivých krocích IPA:

Step 1. opakované čtení
Do opakovaného čtení patří nejprve poslech audiozáznamu, který umožní
vnoření

(immersing)

do

významové

exprese

textu.

Tento

čistě

fenomenologický krok, doporučený autory IPA, je pro ponor do nejširších
významových podob interview nezbytný. Při opakovaném čtení dochází
jednak k redukci pocitu zahlcenosti, který při prvním čtení může vzniknout,
a zároveň k vynořování komentářů a základních významových souvislostí.
Opakované čtení jsem prováděl při každém návratu k práci.

Step 2. úvodní komentáře
Úvodní komentáře jsem prováděl dle alternativního doporučení Smitha a
kol. (2009), tedy nejprve poznámky popisné, při dalším čtení jazykové a na
závěr abstrahování konceptů. Nicméně, tento postup mně sloužil pouze
jako

vodítko

směru.

Striktní

dodržení

postupu

odporuje

fenomenologickému způsobu práce. Proto jsem mnohdy zaznamenal
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příslušný komentář hned, jak spontánně vstoupil do mého vědomí bez
ohledu na to, na který typ komentování jsem se právě soustředil.

Z hlediska praktické strategie nacházení významů jsem volil strategii
volných asociací z participantova textu (Smith, 2009:91). Můj komentář
může být v porovnání se Smithem uváděnými příklady poněkud specifický
v tom, že někde používám řadu po sobě jdoucích slov (metafor), které jsou
jednotlivými, mnou vyhmatanými podobami téhož jevu a charakterizují jej.
Je to mé fenomenologické zacházení s jevy, které používám i při jiných
technikách fenomenologické práce. Věřím, že se tím lépe blížím významu,
než když bych uchopil určitý parciální význam jedním slovem resp.
metaforou. Pokouším se v ideálním případě vstoupit do jevu zevnitř, tedy
jej pocítit, stát se jím alespoň na chvilku a vyplatí se jej artikulovat
pociťováním podob při jejich procesně současné a z hlediska záznamu
následné enumeraci (např. Neubauer, 2004).

Popisné komentáře
Podle doporučení Smitha (tamtéž) píši popisný komentář běžným textem.
Popisný komentář někdy uvozuji slovem, které vystihuje, co participant
v té které části textu dělá (popisuje, vyjadřuje, zdůrazňuje, kritizuje
apod.); popisný komentář je tímto (podle mě) lépe doplněn o rozměr, o
způsob, jakým jsou klíčové momenty sdělovány, což usnadňuje vhled do
participantem sdělovaných významů 62.

Jazykové komentáře
Podle doporučení Smitha a kol. píši kurzívou.

Konceptuální komentáře
Podle doporučení Smitha a kol. píši podtrženě
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Tab. 1: Ukázka úvodních komentářů z případu ♀M17

Step 3. rozvíjení vyvstalých témat
V této fázi jsem využíval řadu praktických zkušeností, či lépe snad praxe,
kterou mám přímo s metodou PRVA (Phenomenological Reflection of Visual
Artifact). Dalo by se říci, že zásadní je ponoření do textu (obsahu) a
fenomenologické „podržení“ kontextu ve vědomí. V tomto případě jde o
podržení komentářů z kroku 2. v plné souvislosti s textem. Smith (ibid.)
tento postup v podstatě uvádí na str. 91 - téma se pak vyjevuje nikoliv
jako vnesené, nýbrž jako dejme tomu „vytěžené zevnitř“ (vstoupit do jevu
zevnitř, stát se na chvíli tím jevem). Proto jsem se varoval před tzv.
hledáním témat a snažil jsem se, aby samy vystoupily. Osobně pak považuji
tuto část za nejnáročnější z hlediska zodpovědného a pokorného
soustředění (časově vždy velmi náročné).

62

tím se poněkud odchyluji od Smithova (2009) základního modelu anotací. avšak podle jeho doporučení na str. 90 je
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Tab. 2: Ukázka rozvíjení vynoř. témat z případu ♀M17

Step 4. hledání souvislostí mezi vynořenými tématy
Čtvrtý krok IPA jsem prováděl podle doporučení Smitha, a sice kombinací
obou způsobů hledání souvislostí mezi vyvstalými tématy. Pročítal a
prohlížel jsem si témata v chronologickém pořadí a zároveň procházel
klíčový kontext z poznámek a interview. V mysli mně vyvstala klíčová
slova, která se v jednotlivých tématech opakovala. Tím se zjevovaly
jednotlivé vzorce (pattern), resp. podoby, jejichž korespondence vyjeví
smysl, resp. logiku až poté, co nepřestanu mít podržen v mysli i kontext,
kterého se klíčová slova témat (témata) týkají.

V konečném důsledku došlo k celé řadě přesunů a změn, které chápu jako
korekce, vzešlé z opětovného a opakovaného návratu k původnímu
transkriptu

a

z

verifikace

mého

významu

a

původního

významu

participanta. Tím jsem došel k nadřazeným významovým kategoriím, které
jsou pak podrobněji pojednány v kapitole Výsledky.

možné odklon učinit
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Tento způsob vyžaduje opětovné ponoření (immersing) do textu, tedy do
původních dat, o kterém Smith (ibid.) často hovoří. Ponořením do
primárních dat lze brát do vědomí větší část textu a nechat jej na sebe
působit jako celek.

Uvedený

způsob

jsem

kombinoval

se

Smithem

(ibid.)

doporučenou

metodou grafické adjustace témat. Nejprve jsem si vytiskl vynořená
témata na větší proužky papíru a rozstříhal je, aby byla „pohyblivá“.
Postupnou manipulací s tématy jsem nalézal větší přitažlivosti některých
témat, resp. spíše bych řekl jakési „valenční dispozice“ témat, tj.
schopnost vázat na sebe jiné téma či též vytvářet pro ně valenční pole. Tím
vznikly skupiny témat, jimž jsem nadřadil nový název. Výsledkem tohoto
kroku je tabulka témat a nadřazených témat s klíčovými slovy a lokací
v transkriptu.

Tab. 3: Ukázka uspořádání tělesného pociťování z případu ♀K27

Z tu h l é n oh y

44 /2

zin t en z i vn ěn í tíh y

51 /2

od s tou p en í ( č el e m) , vy v olal o d o je m

67 /3

d al ší v zd ál en í od art e fa ktu zh o r ši lo

Těž š í l okty

77 /3

vzd alo v án í ztí žil o l okty

M r av en čen í v b ři š e ( vzr u š. p ř ed vý k on . )

10 4/ 4 jako p oc it vz ru š en í p ř ed vý k on e m

ztráty kon taktu s ar te fa kte m

ob li č ejo v é o h n i sk o

11 0/ 4 mr a ven č en í se p ř e sou vá z ru k ou n a
h ru ď
Ro z vo d r o d ičů

11 7/ 5 roz vod j e a so ci ov án s p oci te m v n it řn í
tíh y (zát ěž e ? )

Tíh a n a p r sou

13 6/ 5

Tíh a v b ři š e a n a r u kou

14 6/ 6 p ře su n p o citů b ez z m ěn y p oloh y
15 0/ 6 tíh a jako s lab os t – t íži v ost
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Tab. 4: Ukázka upořádání témat do nadř. témat z případu ♀K27
T Í Ž I V É O B A V Y JA K O T É M A Z

PRVA

Tí h a ja ko t r val ý záz n a m vy n o ř en é situ ac e 31 3/ 11

„je n o m s i z t o h o i n te n z i vn ě
p a m a tu j te n p o c it tý tí h y“

Tí h a vy n o ř en é situ ac e ja ko ob a v a

38 8/ 14

„…o b a va ze zm ě n y, m o ž n á
z b u d o u c n o s ti. “

Tí h a ja ko re akc e n a ko n f likt n í s itu a c e

33 0/ 12

„tře b a j se m n ě kd e s ly še l a
h á d ku z a d ve ř m a n e b o n ě c o
ta ko v ýh o “

Trvalé provázání s původní výpovědí participanta (s primárními daty) se
velmi prakticky projevilo při zápisu nalezených nadřazených témat do
tabulky a dohledání klíčových slov k tématům. Teprve když jsem se
zamyslel nad celkem tvořeným nadřazeným tématem, tématy a key words,
mohl jsem si uvědomit, zda zůstávají mnou formulované výzkumné
významy kongruentní s významy v transkriptu. V několika případech jsem
zjistil, že někde něco „nehraje“, a byl jsem nucen se vrátit zpět k revizi a
reformulaci témat. Některá témata jsem musel i smazat, protože nebyla
dostatečně zakotvena v původních datech.

Step 5. přesun k dalšímu případu
Přesun k následujícímu (dalšímu) případu - Smith doporučuje (s. 100) držet
se uzávorkování toho, co bylo nalezeno v předchozím případu (případech).
Uvádí, že je výzkumník v průběhu procesu zcela zákonitě ovlivněn tím, co
v předchozích případech objevil. Proto jsem si dal vždy nejméně 3 dny
odstup od další interpretace. Dalším způsobem, jak ošetřit případ, je podle
Smitha (ibid.) postupovat systematicky přesně dle jednotlivých kroků IPA.

Step 6. hledání společných témat napříč případy
Při hledání společných témat napříč případy jsem se dle doporučení Smitha
a Osborna (2009) soustředil na dva hermeneutické faktory - bohatost
jednotlivých pasáží, v nichž jsou zakotvena jednotlivá témata, a na způsob,
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jakým určité téma vyjasňuje jiné případy či jejich souvislosti. Zároveň jsem
si byl vědom principu zastoupení: že každý z participantů je zastoupen
každým z nadřazených témat případu. Tento princip udržuje analýzu na
úrovni 6. kroku IPA smysluplnou, protože zabraňuje provádět redukci bez
porozumění (Ibid.).

Při samotném vyhledávání společných témat jsem postupoval podobně
jako ve 4. kroku - vracel jsem se k přepisům jednotlivých případů a ve
světle nadřazených témat jsem v nich začal vyhledávat společné podoby.
Nejprve jsem si položil tabulky jednotlivých případů vedle sebe na velký
stůl a jednotlivé, takto zaznamenané případy jsem si prostudoval. Poté
jsem si pokládal Smithem et al. (2009) doporučené otázky: „Jaké existují
souvislosti mezi jednotlivými případy? Jak téma určitého případu pomáhá
vysvětlit jiný případ? Která témata jsou silnější?“ (s. 101). Všechny
souvislosti, které mě napadly, jsem si zanesl do tabulek (barevné
podtrhávání, případné poznámky na vysvětlenou). Z odpovědí na otázky,
které jsem si opakovaně a dokola kladl, byly zvlášť důležité ty souvislosti,
které

zachycovaly

jak způsoby representace

zvláštností

konkrétního

participanta, tak společné významy mezi případy. Ty jsem podtrhával
červeně. A protože IPA s větším počtem případů zahrnuje vždy přemítání o
vztahu mezi konvergencí a divergencí a společným a individuálním, kotvil
jsem svá zjištění verifikací s primárními daty, aby nedošlo k tendenční
redukci či zobecnění, neboť hlas individua vytváří významy pro širší
skupinu.

Samozřejmě jsem někde přistoupil k rekonfiguraci a reformulaci témat,
podobně jako v kroku 4. Při reformulaci a rekonfiguraci témat jsem si byl
vědom toho, že je třeba mít stále na paměti, že stále mluvím o
participantech a uspořádávám to, co o nich říkám (Smith, et al., 2009:103).
Nalezené tematické souvislosti jsem uspořádal do tabulky:
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Tab. 5: Ukázka společných témat skupiny – fokus A

Při dalším postupu jsem se zabýval opakováním témat napříč případy
(recurrence). Toto opakovaní je podle Smitha (ibid.) významné, objevuje-li
se nejméně ve třetině případů, nejlépe však ve všech. Smith et al.
(2009:107) tímto způsobem odůvodňuje validitu zjištění.

Tab. 6: Tabulka opakujících se témat napříč případy
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11. Výsledky
Pro přehlednost uvádím ke každému případu výběrového souboru 4
uspořádání

v pořadí:

Tabulka

pociťování

z PRVA,

Tabulka

témat

a

nadřazených témat, Schéma případu a Interpretativní shrnutí. Transkripty
s analýzou (step 1-3 IPA) jsem zařadil do přílohy pro značný celkový
rozsah. U souboru doplňkového uvádím pouze interpretativní souhrn a do
přílohy stručný záznam IPA procesu PRVA.
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1 1 . 1 P ř í p a d ♀A23
11.1.1 ♀A23 - vynořené pocity a témata v PRVA
Divnej pocit vzadu na rukách jakoby pod ramenem
Chlad v konečkách prstů
Zima v ukazováčcích
Divnej pocit v dolní čelisti, těžký panty
Brnění v čele a tlak v bedrech
Mravenčení za ušima
Tlak v hlavě, nahoře v krku
Snížení tlaku na bedrech
Mravenčení silné
Teplo v zádech, prsty studené, ale nebrní
Mravenčení ve spáncích
Pocit natažení v pravé části krku, jinak vyrovnanost
Ruce se postupně prohřívají
Píchání v pravém zápěstí
Tlak nahoře v krku

151/6
157/6
161/6
166/6
172/7
176/7
184/7
199/7
200/7
230/8
239/9
253/9
260/9
264/10
278/10

Šéf jí vulgárně označil za postiženou herečku
Tíha v ramenou, inhibice, zablokovanost

303/11
311/11

Rozchod s ambivalentním průběhem
Únava na celém těle
Studené ruce, hrozně těžký tělo
Aktivní tlak v krku proti pasivní únavě zbytku těla?
Pociťování končetin
Pocit blízkosti rukou a nohou

340/12
344/12
349/12
359/13
381/14
382/14

poodstoupení přináší zlepšení

při přistoupení blízko artefakt vtahuje, pocit destabilizace
pozice na židli nad artefaktem přináší zlepšení
sestup ze židle a leh pod artefakt na zem

Studené mravenčení (v končetinách)
Prázdná hlava

Těžké čelo
Píchání pod levou lopatkou
Celková únava
Totální únava
Bolest v kolenou
Bolest v ramenou
Intenzivní bolest kloubů
Mravenčení mezi lopatkami
Úplně uvolněná

386/14
387/14
404/14
408/14
420/15
421/15
435/15
442/16
453/16
458/16
466/16
475/17
480/17

změna směru pocitu tíhy z „dopředu“ směrem „dolů“
celková změna v příjemný pocit (abreaktivní uvolnění)
změna lokace různá

změna pocitu – pocit zvětšení kloubů (klubka, zauzlení)
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11.1.2 ♀A23 - vynořená témata a nadřazená témata v IPA
NADŘAZENÉ TÉMA/subtémata

řádek/str.

key words

Vynořené situace vyvolaly pocity
zoufalství a zbytečnosti

513/18

Vynořené pocity zastupují selhání

593/21

…obojí ve mně vyvolalo strašnej vztek hrozný naštvání, ňáký
pocit ponížení a…takovýho jako…takový jako ňáky…jako…ňáký
zoufalství, takový zbytečnosti…
Vždycky je to spojený s nějakými jakoby selháním...

„SELHÁNÍ ZE SELHÁNÍ“ JAKO DŮSLEDEK PŘEKONÁVÁNÍ VYNOŘENÝCH SITUACÍ
Neschopnost vyrovnat se s vlastní neúspěšností
jako selhání ze selhání

722/25

…ale když se s tím člověk nedokáže vyrovnat, to je to čeho se
bojím nebo to je ten strach, to je to, to že někde selžu a bude
mě to trápit…to je to, to je to ponížení, to je to trapný…to je to…

Vynořené situace jako tristní poučení
Nutnost tristního poučení jako zdůvodnění smyslu
vynořených situací

510/18

…obojí to je prostě hrozná, hrozná škola…

530/18

Obrana proti podléhání jako reakce na vynořené situace

521/18

…že jsem s tím dostala jako ňákou…ňákou ťafku pro sebe,
kterou jsem potřebovala…takže jako obě dvě ty věci ňák
jako respektuju, že se staly…a měly se stát…
…že si tady ty věci nemůžu brát osobně, protože si tím oba dva
řešili své vlastní problémy, který se mě vůbec netýkaj…

SELHÁNÍ – TÉMA VYNOŘENÉ Z PRVA

ZPŮSOB VYROVNÁVÁNÍ SE S VYNOŘENÝMI SITUACEMI

VYOSTŘENÁ POLARITA JAKO ŽIVOTNÍ TÉMA

Polarita žádaná/ve stínu jako životní téma

616/21
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…téma, který mě potkalo už v dětství…kdy jsem vždycky měla

Dvě jediné možné vyostřené pozice sebehodnocení

623/22

jako dva póly (…) ta jako…jako žádaná nebo ta, která stojí ve
stínu…
…což se to střídá. A vždycky v těch dobách, kdy to je jako, jsem
na tom druhým konci tak mám propad (…) a když jsem na tom
druhým konci, tak jsem jako že hrozně šťastná…

SELHÁNÍ PŮSOBÍ ZTRÁTU VLASTNÍ HODNOTY

Selhání způsobuje ztrátu vlastní hodnoty

596/21

Obdiv sestry přináší zklamání

666/23

Zklamání z neoceněné sebeoběti

652/23

…selháním...který je, který…ve kterým si já připadám jako
trapně nebo méněcenně nebo…tak no…
…že jsem někdy špatně nesla to že ségra byla mnohem lepší
v tom klavíru (…) chtěli, aby hrála něco ona a ne já a vždycky
jako obdivovali to, že ona, v tak malým věku… (…) to vím, že mě
třeba jako, že mě jako…
…ne není to jako…oceněný ta, ta investice…

ÚSPĚŠNÁ ZNAMENÁ HODNOTNÁ

Úspěšná jako hodnotná
Být nejlepší jako jediná možnost

604/21
789/27

…trapně nebo méněcenně nebo…tak no…úspěšně, řekněme…
…že v tom žebříčku prostě těch lidí kolem sebe…nejsem ten
úplně ten nejvíc, nejvíc nejlepší, ale jenom prostě já nevím
dobrej nebo slušnej nebo…

Sebehodnocení jako výraz odevzdanosti

627/22

…ale je to vždycky jakoby závislý na…závislý na tom
okolí…zrovna…

Vyhovět rodině znamená být někým

699/24

…že konečně jakoby v jejich očích něco, v jejich očích
něco budu…

SESEBEOBĚŤ A SNAHA VYHOVĚT JAKO ZPŮSOB DOSAHOVÁNÍ ÚSPĚCHU
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Splývání s názory okolí jako způsob dosahování dokonalosti

686/24

Investovat do úspěchu znamená dát se všanc

647/22

113

…jsme obě dvě jakoby hrozně fixovaný na názoru těch
ostatních, to co si o nás myslí, obě chceme vystupovat navenek
prostě dokonale. Úplně jako chceme se všema mít dobrý
vztahy, úplně jako nekonfliktní…
…když člověk o něco usiluje…dá se, dá to, dá se všanc, něco
tomu, všechno možný, jo, tomu obětuje…

11.1.3 ♀A23 - Schematické znázornění - teorie případu
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11.1.4 ♀A23 – shrnující komentář
Anně se v PRVA vynořily dvě situace: Šéf jí vulgárně označil za postiženou
herečku (303/11) a Rozchod (s přítelem) s ambivalentním průběhem
(340/12). Obě situace se vynořily z pociťování především mravenčení
(176/7, 200/7, 239/9, 386/14, 175/17), chladu (157/6, 161/6, 349/12,
386/14), tlaku (184/7, 278/10, 359/13) a tíhy (311/11, 349/12). Tělesné
pocity těkaly po těle, ponejvíc zůstávaly v krku, na ramenou a v rukou a
dlaních. Pociťování se přesouvalo z pocitů mravenčení, chladu a tlaku
k tíze a postupnému uvolnění.

Změny vázané na pozici těla vůči artefaktu ukázaly, že celkově zlepšuje
poodstoupení od artefaktu a výstup na židli nad artefakt. Zhoršení přinesla
přesně opačná pozice, a sice na zemi dole pod artefaktem.

…………………………..

Při IPA analýze se objevilo celkem 17 témat spadajících do 7 nadřazených
témat, z nichž tučně vyznačuji téma vzešlé z PRVA: Selhání – téma
vynořené

„Selhání

z PRVA;

ze

selhání“

jako

důsledek

překonávání

vynořených situací; Vyostřená polarita úspěšnosti jako životní téma;
Selhání působí ztrátu vlastní hodnoty; Úspěšná znamená hodnotná;
Sebeoběť a snaha vyhovět jako způsob dosahování úspěchu;

Situace a pocity vynořené v PRVA zastupují selhání (593/21) a vyvolaly
pocity

zoufalství

a

zbytečnosti

(593/21).

Vynořené

pocity

a

jimi

artikulované situace patří k jednomu z vyostřených pólů životní polarity
participantky. Vyostřená polarita je pak životním tématem participantky
ve smyslu modu vivendi: buď „žádaná“ nebo „ve stínu“ (616/21) či též dvě
jediné možné vyostřené pozice sebehodnocení (623/22), nic mezi tím.
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Selhání, které je zástupným tématem neg. pólu způsobuje ztrátu vlastní
hodnoty (596/21), projevuje se např. jako zklamání v konkurenčním boji o
pozornost a obdiv, např. se setrou (666/23), či z neoceněné sebeoběti
(652/23). Na druhém, v podstatě cílovém vyostřeném kladném pólu chápe
sebe jako úspěšnou tedy teprve hodnotnou (604/21) a pozici „být nejlepší“
chápe jako jedinou možnost (789/27).

Aby dosáhla kladného pólu, tedy úspěchu, tenduje k sebeobětování - dává
se doslova všanc (647/22), sebehodnotí se odevzdaně, tedy pouze názory
okolí (627/22), aby byla „někým“, vyhovuje přání rodiny (699/24), a aby
dosáhla dokonalosti, nebrání se, nevymezuje se, nýbrž „splývá“ s názory
okolí (686/24).

S vynořenými situacemi se snaží naopak vyrovnat obranou proti podléhání
(521/18), což je opak její aspirační tendence. Též se snaží vynořené
situace, která chápe jako „propady“, překonávat hledáním jejich smyslu,
tedy např. tak, že jim rozumí jako „škole“, která je nutná (510/18, 430/18).
Překonávání vynořených situací zastupujících „selhání“ však není úspěšné,
a proto je i toto vyrovnávání participantkou pociťováno jako selhání, které
roztáčí bludný kruh „selhání ze selhání“ (72/25).
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1 1 . 2 P ř í p a d ♀B44
11.2.1 ♀B44 - vynořené pocity a témata v PRVA
Hrozná zima
Chlad na zádech – vlny shora dolů
Nemá ráda chlad.
Chlad ve vlnách
Nepříjemný lehký vánek kolem prstů

Prsty jakoby jinde – jakoby ve světě
chladného větru
Vítr se změnil v mráz
Pociťování zmizelo ze zad a je jen v rukou
Mráz jen v levé ruce. Pravá je teplá.

Opět víc v pravé ruce
Mrazení trvá v pravé ruce
Mráz (ne vánek)
Utvrzování o tom, že potřebuje mít ruce
v teple (stále nosí rukavice)
Zintenzivnění větru v konečkách prstů
Pulsování v ruce
Obě ruce chladné
Protepávání, chvílemi fouká vítr chvílemi
prsty mrznou
Potřeba zahřát ruce od někoho jiného

13/1
25/2
40/2
46/2
61/3
73/3

90/4
108/4
114/5
121/5
128/5
139/5
147/6
151/6

obvyklý pocit
změna polohy zády k artefaktu nevyvolala
změny

odstoupení do větší vzdálenosti v pozici zády k artefaktu zintensivnila chlad
a přesun ohniska ze zad jen do rukou
připomenutí kontaktu s artefaktem znovu
zintensivnilo mrazení v obou rukách
obrat čelem k artefaktu nevyvolal změny

165/6
181/7
192/7
197/7
205/8
258/9
117

Potřeba chodit s někým za ruku
Pravá ruka teplejší, levá chladnější
Máchání plenek dcerky v potoce
Špinavé pleny jako vlastní selhání.
Ztráta prstenu jako selhání.
Cítila se být samostatná a přitom
potřebovala, aby s ní byl manžel.
Pocit prázdna v sobě.

265/10
274/10
282/10
332/12

výrazné přiblížení k artefaktu přineslo rozpolcení pocitu v dlaních
Byla sama na chalupě bez manžela
Pocit se váže k obrazu špinavých plen

344/12
360/13
371/13
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11.2.2 ♀B44 - vynořená témata a nadřazená témata v IPA
NADŘAZENÉ TÉMA/subtémata

řádek/str.

key words

Vynořená situace reprezentuje samotu

391/14

„Nejsem dost dobrá“ jako trvalé téma
Pocity samoty jsou důvěrně známé
Vynořené pocity jsou nepřiznané osamění
Osamělost není přesvědčivě vyřešené téma
Vynořené téma (osamělost) jako největší osobní téma

499/17
401/14
471/17
530/18
553/19

„…jsem byla osamělá, jsem byla sama,
byla jsem sama na tý chalupě“
„Že nejsem dost dobrá..“
(vynořená situace) „…no běžnou, normální, normální“
„…je to nepřiznaný osamění.“
„Já si myslim, že je v podstatě jako vyřešený, doufám.“
„Tohle to je prostě největší téma moje…“

CHLADIVÁ OSAMĚLOST - TÉMA VZEŠLÉ Z PRVA

SAMOSTATNOST JAKO NECHTĚNÁ VLASTNOST PŮSOBÍ OSAMĚLOST

Samostatnost vrhá do samoty

394/14

Samostatnost jako nutnost

460/16

Samostatnost a osamělost jako vzdor

509/18

Samostatnost jako vzdor

461/16

Samostatná znamená pyšná

420/15

„Byla jsem sama, myslela jsem si jak, jak to zvládam
a jak, jak ty ostatní nepotřebuju.“
„…to byla jakoby naopak maska nebo možná jako
z nouze ctnost prostě.“
„Že jsem prostě hrála hrdinku […] místo toho […] abych se
snažila přiblížit k V.“
„Vy nemáte zájem, tak prostě já jsem jako samostatná,
já vás nepotřebuju.“
„…mně spíš připadá jako pyšná, sebevědomá na to
že jsem sama…“

SNAŽIT SE BÝT LEPŠÍ A PEČOVAT JAKO ZPŮSOB JAK NEBÝT OSAMĚLÁ

Opakem samostatnosti je péče o vztahy

519/18
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„Měla jsem se věnovat důležitějším věcem […] což jsou
vztahový věci.“

Lepší a hezčí jako vstupenka do sociálního světa

703/24

Být součástí jako toužebné přání

561/20

„…být lepší, lepší, aby prostě jsem si zasloužila, aby prostě mě
přijali mezi sebe.“
„…byla jsem prostě, prostě součástí. O tom se mi zdály sny.“

BÝT SAMOSTATNÁ ZNAMENÁ ŽÍT OSAMĚLE

Být ve středu jako opak být mimo kolektiv

579/20

Být samostatná není správně

407/14

Osamění znamená být mimo kolektiv

556/19

Samostatnost je okolím viděna jako nepřístupnost

457/16

Bariera vůči mámě

540/19

„…někde hrála nějaká parta lidí a já jsem stála mimo […] Akorát
na tom táboře tam, tam jsem byla prostě uprostřed.“
„jsem byla prostě hloupá […] samostatná a, a jak všechno
prostě sama zvládnu …že to byl prostě jako omyl.“
„…tady je nějaká parta lidí nebo hrající si děti a já jsem,
já stojím mimo…“
„…mi máma řikala, že já jsem strašně jako nepřístupná,
že mě jako lidi nezajímaj…“
„…vůči mámě si jako bariéru nějakou stavim rozhodně“

Samostatnost a samota přišla zvenčí
Samota jako výsledek máminy výchovy

680/24
692/24

„…já jsem takhle byla naučená. Takhle mě do toho postavili…“
„…výsledkem toho bylo, že já jsem byla furt sama.“

Osamělost jako naučená přednost

450/16

„…já jsem to jakoby jsem to považovala za, jako za přednost.“

535/19

„…nestavim si vůči nim bariéry.“

OSAMĚLOST MÁ PŮVOD VENKU

NESTAVĚT SI BARIERY PROTI BLÍZKÝM JAKO ŘEŠENÍ OSAMĚLOSTI

Nestavět si bariery proti blízkým jako řešení osamělosti
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11.2.3 ♀B44 - Schematické znázornění - teorie případu
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11.2.4 ♀B44 – shrnující komentář
Participantce se v PRVA vynořila situace Máchání plenek dcerky v potoce
(282/10). Situace se vynořila z pociťování chladu ze zad a především
v rukou a prstech rukou.

Chlad se pohyboval ve vlnách po zádech a sestupoval dolů k rukám, kde
pak zůstával. Pociťování se střídalo co do intenzity od chladného vánku
k mrazu a zase zpět. Pocity v rukou byly často rozpolcené: jedna ruka
teplá, druhá chladná a střídaly se.

Změny vázané na pozici těla vůči artefaktu ukázaly, že zády a dál
k artefaktu nabýval chlad intenzity. Naopak při přistoupení čelem a blízko
došlo k rozpolcení pociťování v rukou (jedna teplá, druhá studená).

…………………………..

Při IPA analýze se objevilo celkem 23 témat spadajících do 5 nadřazených
témat, z nichž tučně vyznačuji nadřazené téma charakterizující vynořenou
situaci: Osamělost – téma vzešlé z PRVA; Samostatnost jako nechtěná
vlastnost působí osamělost; Snažit se být lepší a pečovat jako způsob, jak
nebýt osamělá; Osamělost má původ venku; Být samostatná znamená žít
osaměle.

Situace a pocity vynořené v PRVA zastupují samotu a nepřiznanou
osamělost (391/14, 471/17). Pocity samoty jsou důvěrně známé (401/14) a
pojí se k trvalým pocitům vlastní nedostačivosti - „nejsem dost dobrá“
(499/17) pro to, aby byla sociálním okolím přijata. Osamělost není
přesvědčivě vyřešené téma (530/18) jejího života, přičemž jeho původ
chápe jako zvenčí vnesený (680/24), a sice máminou výchovou (692/24)
tak, že se participantka osamělost naučila chápat jako přednost (450/16).
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Do osamělosti byla/je vrhána prostřednictvím samostatnosti (394/14), o
které

hovoří

jako

o

nutnosti

(460/16)

a

společně

s osamělostí

je

samostatnost též formou vzdoru (509/18, 461/16) vůči sociálnímu okolí a
pocitů pýchy (520/15). Být samostatná znamená žít osaměle ve smyslu
„mimo kolektiv“, což je podle participantky přímým opakem být ve středu
kolektivu (579/20). Proto dochází k přesvědčení, že být samostatná není
správné (407/14). Její samostatnost ovlivňuje názor okolí, kterým je viděna
jako nepřístupná (457/16), jak tvrdí její máma, proti které si vytváří
vědomou bariéru (540/19).

Osamělost je téma, které participantka trvale řeší tím, že se snaží nestavět
si bariéry proti blízkým (535/19). Krom vědomého řešení se též snaží
překonávat osamělost s přesvědčením, že musí být lepší a hezčí (703/24) a
že samostatnost chápe jako opak péče o vztahy s bližními (519/18),
přičemž být součástí skupiny je jejím toužebným přáním (561/20).
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11.3 Případ ♂J16
11.3.1 ♂J16 - vynořené pocity a témata v PRVA
Husí kůže na pažích

Hřejivý pocit na zádech
Teplo po celém těle
Nepřítel v zádech
Obava z chování nepřítele
Bušení srdce
Srdce se zklidnilo
Hřejivý pocit na zádech
Hřejivý pocit v tvářích
Srdce trochu buší
Horkost zad až do pocení
Hřejivý pocit v břiše
Ztuhlost a teplo v čele
Ztuhlost

19/1
36/2
44/2
61/3
78/3
83/4
97/4
123/5
139/5
147/6
155/6
160/6
165/6
169/6
179/7
186/7
190/7
195/7
204/8
208/8

Přistoupení blíž zmírňuje intenzitu pocitů.
Značná blízkost působí odeznění pocitů.
Zády k artefaktu vyvolalo nové ohnisko.
Větší vzdálenost zády působí zmírnění intenzity.
Přiblížení k artefaktu zády zvýšilo intenzitu a rozšířilo pocit do celého těla.
Horkost se po artikulaci situace zesílila.
Prohloubení pocitu

Při otočení čelem se teplo na zádech ztratil a srdce buší
Pocity vymizely
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11.3.2 ♂J16 – vynořená témata a nadřazená témata z IPA
NADŘAZENÉ TÉMA/subtémata

řádek/str.

key words

Vynořená konfliktní situace není tak výrazná jako
kladné situace života

357/13

Smutek je výjimečnější než ohrožení
Smrt psa jako smutek, nikoliv ohrožení

394/14
389/14

„…že to neberu jako nějakou prkotinu, jako kdybych někde
zakop a spad, ale zase to neberu jako třeba oslavu narozenin nebo nějakej
hezkej moment…“
„Asi ten smutek – s tím se tak často nesetkávám…“
„Tak třeba když nám umřel pes… […] …No smutek…“

MRAZIVÉ OHROŽENÍ NENÍ TAK VÁŽNÉ A JE BĚŽNĚJŠÍ NEŽ SMUTEK

OHROŽENÍ JAKO TÉMA VZEŠLÉ Z PRVA

Vynořená situace zastupuje pocity ohrožení
Ohrožení jako způsob prožívání konfliktních situací

312/11
340/12

„Asi ohrožení no…“
„U toho zkoušení, jo? Asi to nebylo tak výrazný… […]
No, ale bylo to asi rychlejší, bych řek… já si to teď přesně nevybavuju…ale
jako cejtim to, no…“

301/11

„jsem měl konflikt s jedním člověkem a on měl třeba
ještě víc lidí u sebe…takovej pocit nejistoty…“

267/10
283/10

„…spíš když jsem ho zahlíd…“
„…a občas třeba i s kamarádama jen tak došli do třídy,
nebo na chodbě jakože ať jdu ven nebo takový…“

KONFLIKT A NEJISTOTA JAKO SITUACE Z PRVA

Vynořená situace zastupuje konflikt a nejistotu
KONFLIKTNÍ SITUACE MÁ PŮVOD V ŠIKANĚ

Precipitorem pocitů ohrožení je přímý kontakt
Vynořená situace má souvislosti šikany
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11.3.3 ♂J16 – schematické znázornění - teorie případu
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11.3.4 ♂J16 – shrnující komentář
Participantovi se v PRVA vynořila situace Nepřítel v zádech (97/4). Situace
se vynořila z pociťování tepla a mrazení (husí kůže).

Pociťování začalo husí kůží na pažích (19/1), pokračovalo hřejivým pocitem
na zádech (61/3), posunulo se na celé tělo (83/4). Po vynoření situace a
tématu se pociťování rozšířilo o další ohniska: bušení srdce (147/6) a
ztuhlost (190/7; 195/7).

Teplo se pohybovalo od zad (61/3) do celého těla (83/4), zpět na záda
(160/6), pak do tváří (165/6) a čela (190/7). Intenzita pociťování se
pohybovala od hřejivosti na začátku pociťování k horku až do pocení
(179/7). Bušení srdce bylo jen přechodné, začalo po vynořené obavě
z chování nepřítele (147/6) v souvislosti s prohloubením i pociťování tepla
a skončilo po chvíli (155/6).

Změny vázané na pozici těla vůči artefaktu ukázaly, že přistoupení blíž
k artefaktu v pozici čelem zmírňuje intenzitu pociťování (36/2). Značná
blízkost působí dokonce vymizení ohnisek (44/2). Otočení zády k artefaktu
naopak vyvolalo nové ohnisko (61/3) a větší vzdálenost v této pozici též
zmírnilo intenzitu pociťování (78/3). Přiblížení se v pozici zády k artefaktu
generalizovalo teplo do celého těla (83/4). K zesílení intenzity tepla došlo
po pojmenování situace (123/5) s přechodným bušením srdce, které je
ohniskem intenzity, a nikoliv novým, resp. jiným tělesně zakotveným
významem.
…………………………..

Při IPA analýze se objevilo celkem 8 témat spadajících do 4 nadřazených
témat, z nichž tučně vyznačuji nadřazené téma charakterizující v PRVA
vynořené téma: Ohrožení - téma vzešlé z PRVA, Konfliktní situace má
původ v šikaně; Konflikt a nejistota jako situace z PRVA; Ohrožení není tak
vážné a je běžnější než smutek;
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Situace a pocity vynořené v PRVA zastupují konflikt, nejistotu a ohrožení
(301/11; 312/11). Ohrožení zde figuruje jako způsob prožívání konfliktní
situace

(340/12).

Konfliktní

situace

přitom

pro

participanta

nejsou

výraznější než kladné životní situace (357/13) a naopak smutek je
výjimečnějším prožitkem než pocity ohrožení (394/14).
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11.4 Případ ♀ K27
11.4.1 ♀K27 - vynořené pocity a témata v PRVA
Chlad v dlaních
Vítr kolem dlaní
Rozsvícení, roztažení obličeje
Ztuhlé nohy

7/1
22/1
33/2
44/2
51/2
67/3
Těžší lokty
77/3
Mravenčení v břiše (vzruš. před výkonem) 104/4
110/4
Rozvod rodičů
117/5
Tíha na prsou
136/5
Tíha v břiše a na rukou
146/6
150/6
Tíha v nohou (přibitá k zemi)
160/6
167/6
Tíha po celém těle a do ztracena
176/7
Tíha v rukou a nohou
183/7
Rozzářená hlava a zbytek těla znehybněný 195/7
Tělo násilně ukotvené
201/7
Tělesná tíha (ruce, lýtka, nohy, hruď)
208/8
Krátkodobý pocit na počátku mnoha
životních problémů jako reakce
na stres či neg. situaci.
218/8
231/8
Těžká hlava
244/9

přiblížení k artefaktu čelem vyvolalo nové ohnisko
zintenzivnění tíhy
odstoupení (čelem), vyvolalo dojem ztráty kontaktu s artefaktem
další vzdálení od artefaktu zhoršilo obličejové ohnisko
vzdalování ztížilo lokty
jako pocit vzrušení před výkonem
mravenčení se přesouvá z rukou na hruď
rozvod je asociován s pocitem vnitřní tíhy (zátěže?)
přesun pocitů bez změny polohy
tíha jako slabost – tíživost
po mírném odeznění se tíha vrací zpět
generalizace a oslabení pocitu tíhy
změna pozice čelem k artefaktu znovu artikulovala tíhu v rukou a nohou
přiblížení čelem působí zhoršení
neúzkostná tíha

pojmenování přineslo zhoršení
tíha se vrací z končetin do hlavy
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245/9 intenzita odeznívá a vrací se ve vlnách
261/9 únava celková
286/10 poodstoupení od artefaktu beze změny pozice zlepšuje
294/11 přistoupení k artefaktu přináší poznání, že je s artefaktem (působící entita) v souladu a ne ve sporu
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11.4.2 ♀K27 – vynořená témata a nadřazená témata z IPA
NADŘAZENÉ TÉMA/subtémata

řádek/str.

key words

VYNOŘENÁ SITUACE PRVA JAKO TÍŽIVÉ PŘIHLÍŽENÍ KONFLIKTU
Vynořená situace jako nezávislá

367/13

„…jsem to odžívala ve věku devíti, desíti, jedenácti let, takže v tý době
jsem absolutně neměla potuchu o tom, proč ty hádky vlastně vznikaj…“

Vynořená situace reprezentuje přihlížení konfliktu

405/14

Vynořená situace jako konfliktní a zbytečná

340/12

„…když to třeba srovnam ty konflikty máma, táta, její táta a její máma,
tak to ve mně vyvolává ty pocity z toho dětství. Né vždycky, ale když je
ta situace a já jsem jí přítomná, tak tim...“
„povahu...scénografickou, řev, hádky, zbytečný vyvolávání konfliktů“

Tíha přichází se situací
Přihlížení konfliktu vyvolává tíhu

532/19
410/14

„…žiju bez toho, ale když nastane nějaká ta situace, tak...tak to příde…“
„…to je vlastně v současný době jediná situace [konflikt], která ve mně
jako oživuje znovu ty pocity“

313/11
388/14
330/12

„jenom si z toho intenzivně pamatuju ten pocit tý tíhy“
„…obava ze změny, možná z budoucnosti.“
„třeba jsem někde slyšela hádku za dveřma nebo něco takovýho“

Tíha přichází nezávisle na rozumu

433/15

Tíha (vnitřní ochromení) předchází řešení

471/16

„…nemyslim si, že by se to nějak jako promítalo do řešení nebo do mých
reakcí na tu situaci. Jenom se mi to tam vždycky někde objeví…“
„…když vyvstane nějakej problém třeba pracovní, tak cejtim na začátku
ochromení, že jo musim se s tim vnitřně vyrovnat než hlava udělá nějakou
strategii jak z toho jak to vyřešit.“

TÍŽIVÉ OBAVY JAKO TÉMA Z PRVA

Tíha jako trvalý záznam vynořené situace
Tíha vynořené situace jako obava
Tíha jako reakce na konfliktní situace

TÍHA JE NEZÁVISLÁ NA ROZUMU
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Tíha nutí k řešení

554/20

Tíha ochromuje rozum

480/17

Tíha jako pomocník

547/20

„…nutí mě to to řešit, možná taky, protože se toho samozřejmě....
mam tendenci se s tim nějak vypořádat…“
„…musim to jakoby vnitřně zpracovat, zamyslet se nad tim a vlastně až ten
pocit jakoby odejde vnitřně, tak to vždycky řešim…“
„ díky těm tělesným pocitům, který mam, tak mi to vlastně…
pomáhá se přes to vždycky nějak...to..“

TÍHA JAKO PŘÍTĚŽ – ROZUM JAKO ŘEŠENÍ

Pohoda jako soulad mezi tělem a hlavou

511/18

Zbavit se tíhy znamená řešit rozumem
Lhostejnost jako reakce na dlouho trvající tíhu

557/20
355/13

Tíha jako přítěž, které je třeba se zbavit

320/11

„…tělo má nějakej názor, hlava nějakej a až když se to potká, tak jsem
zase v tý pohodě“
„mam tendenci se s tim nějak vypořádat, v uvozovkách zbavit se toho…“
„…jsem z toho byla pocitově vystresovaná, nicméně mi to bylo jedno,
přešlo to do takový lhostejnosti…“
„jenom mi to vždycky něco připomenulo a já jsem to nosila v sobě“ …
„…a trvalo dlouho, než jsem se ho vlastně zbavila…“

VNITŘNÍ OCHROMENÍ JAKO DŮSLEDEK TÍHY

Ochromení jako reakce na vybočení z životního normálu

498/17

Strnulost jako reakce na neřešitelnou situaci
Tíha působí vnitřní ochromení

435/15
452/16

132

„…já mam pocit, že mě ochromí to, že jsem vybočila z nějaký
jakože když vezmu gausovku…“
„…v dnešní době nemam jako pocit strnulosti nebo že bych...“
„…pocit, že mě to [tíha] jako trošku ochromí“

11.4.3 ♀K27 – schematické znázornění - teorie případu

133

11.4.4 ♀K27 – shrnující komentář
Participantce se v PRVA vynořila situace Rozvod rodičů (117/5). Situace se
vynořila z převážného pociťování tíhy na různých částech těla a parciálně
též chladu, ztuhlosti, znehybnění, rozzáření hlavy a marginálně mravenčení
v břiše.

Pociťování začalo chladem (7/1) a pocitem větru v dlaních (22/1),
rozsvíceným a roztaženým obličejem (33/2) a ztuhlýma nohama (44/2).
Přibyly těžší lokty (77/3) a mravenčení v břiše (104/4). Poté se vynořila
rozvodová situace rodičů (117/5), která otevřela dominantní pociťování
tíhy (117/5- 183/7) a poté též pocitů znehybnění a dvou ložisek – hlava a
tělo (195/7) a násilného ukotvení těla (201/7). Pociťování bylo ukončeno
ohniskem těžké hlavy (244/9).

Tíha,

coby

dominantní

pocit,

reprezentující

vynořené

téma,

byla

pociťována jako vnitřní slabost (117/5; 150/6) a pohybovala se od prsou
(136/5)

do

břicha

a

rukou

(146/6)

k nohám

(160/6).

Poté

tíha

generalizovala do celého těla se ztrátou intenzity – rozptyl (176/7)
následně zpět do rukou a nohou (183/7). Krom tíhy se též významně
uplatňují opakované pocity ztuhlosti nohou (44/2), tíhy v nohou (přibitá
k zemi) (160/6), znehybněného těla (195/7) a násilně ukotveného těla
(201/7).

Další významnější ohnisko zastupovaly pocity rozsvícení a roztažení
obličeje (33/2) a pocit rozzářené hlavy proti znehybnění těla (195/7), které
stály v jakémsi kontrapunktu k dominantní tíze a ztuhlosti těla.

Na počátku se objevily spíše parciální pocity chladu (7/1; 22/1), vzrušivého
mravenčení v břiše (104/4). Na konci došlo k přesunutí tíhy do hlavy (těžká
hlava (244/9) a celkové únavě (261/9).
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Změny vázané na pozici těla vůči artefaktu ukázaly, že přiblížení se k art.
vyvolalo zintenzivnění tíhy (44/2). Naopak vzdálení se od art. o další krok
zintenzívnilo obl. ohnisko a ztížilo lokty (67/3; 77/3). Pocit tíhy se po
vynoření situace profiluje do vnitřní zátěže a tíživé slabosti (117/5; 150/6).
Následně je tíha generalizována a vyhasíná (176/7). Po změně pozice na
zpět čelem k art. znovu naskočila tíha v rukou a nohou (183/7), přičemž
přiblížení čelem způsobilo zhoršení (195/7). V závěru se tíha vrací
z končetin do hlavy, odeznívá intenzita do celkové únavy (244/9; 245/9;
261/9).
………………………………

Při IPA analýze se objevilo celkem 19 témat spadajících do 5 nadřazených
témat, z nichž tučně vyznačuji nadřazené téma charakterizující v PRVA
vynořenou situaci: Vynořená situace PRVA jako tíživé přihlížení konfliktu;
Tíha jako trvale přítomná stopa; Vnitřní ochromení jako důsledek tíhy; Tíha
je nezávislá na rozumu; Tíha jako přítěž – rozum jako řešení;

Vynořená situace Rozvod rodičů byla nezávislá na participantce (v dětství),
protože zastupuje vážnější konflikt mezi rodiči (367/13). Participantka
přihlížela situaci a chápala ji jako konfliktní a zbytečnou (405/14; 340/12).
Přihlížení konfliktu vyvolalo tíživé obavy (532/19; 410/14), které jsou
tématem, vynořeným z PRVA. Tíha z této silně prožívané situace byla
obavou ze změny, z budoucnosti (porozvodové uspořádání) (388/14) a
stala se trvalým záznamem, trvalou stopou (313/11), která se vynořuje
v podobných konfliktních životních situacích (330/12).

Tíha přichází nezávisle na rozumu (433/15), ochromuje rozum (480/17)
předchází rozumovému řešení (471/16) a nutí k rozumovému řešení
(554/20). Tíha působí pocit vnitřního ochromení (452/16), tedy jakési
strnulosti z neřešitelné situace (435/15), která je chápána jako vybočení ze
životního normálu (498/17). Nezávislost tíhy na rozumu implikuje chápání
tíhy jako přítěže (320/11), když zároveň tenduje k tomu zbavit se této
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přítěže rozumovým řešením (racionalizací) (557/20). Zbavit se tíhy pak
participantka chápe jako dosažení souladu mezi dvěma názory – mezi
hlavou a tělem (511/18). Dlouho nepřicházející rozumové řešení (trvání
tíživých obav) pak unavuje do vystresované lhostejnosti (355/13).
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11.5 Případ ♂L21
11.5.1 ♂L21 - vynořené pocity a témata v PRVA
Chvění na hrudníku.

Chvění v rukou

Vážný úraz v dětství
Druhá, podobná událost (bez konkr.)
Chvění na celém těle
Pocit přikování
Chvění v hlavě

24/1
30/2
35/2
39/2
61/3
70/3
80/3
104/4
120/5
134/5
148/6
157/6
193/7

Přiblížení k artefaktu (čelem) zmírňuje intenzitu chvění.
Přiblížení na malou vzdálenost zesiluje intenzitu chvění
Přiblížení na malou vzdálenost generalizuje ohnisko do celého těla.
Krok zpět a zády k artf. způsobilo vymizení ohniska.
Otočení čelem k artf. vrátilo ohnisko.

Vynoření druhé události zvýšilo intenzitu
Přiblížení zesílilo intenzitu chvění.
Tělesné ohnisko postupně vyhasíná.
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11.5.2 ♂L21 – vynořená témata a nadřazená témata z IPA
NADŘAZENÉ TÉMA/subtémata

řádek/str.

key words

351/12

„…přinejhorším prostě by se ta ruka uřízla, ale tady přinejhorším je

VYNOŘENÉ SITUACE Z PRVA JAKO MIMOŘÁDNĚ OHROŽUJÍCÍ

Vynořené situace jako hraniční

prostě ta smrt…“

Úraz byl ohrožením tělesné integrity (amputace)

247/9

„…řekli jim nejdřív, že mi budou řezat ruku – to řekli hned – že tam
není šance..“

Operace jako malý zázrak

316/11

„…že to dali [lékaři] jenom dohromady, že to je malej zázrak…“

Obavy o ruku jako trvalé omezení

339/12

„…nelez tam, nedělej tamto, to prostě nejde, takže …hrozný omezení…“

Ruka reprezentuje ohrožení a omezení

453/16

„…prostě se i bavim, dobře se bavim, ale stejně to furt mám v hlavě…“

480/17

„…sem chvilku sám a prostě na to myslim, co se stane, takže furt

RUKA JAKO TRVALÉ OMEZENÍ A OHROŽENÍ

BEZRADNOST ZNEJIŠŤUJE A ZASTAVUJE

Bezradnost jako nejistota z budoucnosti

sem v nejistotě, co se bude dít dál…“

Bezradnost zastavuje a znejišťuje

434/15

„…prostě pak úplně nevim, co dělat, prostě, v tý chvíli já se zastavim
a…nevim. […] … hodně znejistím.“
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OHROŽENÍ VYVOLÁVÁ CHVĚNÍ

Ohrožení ruky vyvolává chvění

421/15

„…no a kámoš do mě trošku strčil, jako nechtěně, ramenem, a já jsem
to nečekal, takže jsem letěl dopředu a hned ten pocit jsem měl v tý chvíli…“

Přepadení jako nepředvídatelná situace vyvolalo chvění

400/14

„…tak tam byli cigání zrovna a přepadli mě… tak to byl podobnej pocit,
že jsme měl hned strach o svoji ruku…“

Úraz a rakovina matky vyvolávají chvění

221/8

[stejnej pocit?] „jo“

Chvění reprezentuje bezmoc

358/13

[ten pocit je] “Bezmoc“

Chvění jako důvěrně známý pocit

413/14

„…vždycky ten pocit byl…“

Chvění jako trvalá stopa

468/16

[chvění hraje] :hodně významnou“ [roli v životě]

CHVĚJIVÁ BEZMOC JAKO TÉMA Z PRVA
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11.5.3 ♂L21 – schematické znázornění - teorie případu
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11.5.4 ♂L21 – shrnující komentář
Participantovi se v PRVA vynořily dvě situace: Vážný úraz v dětství (80/3)
a druhá, podobná událost (104/4), která byla teprve následně odhalena
v IPA (rakovina matky). Situace se vynořila z pociťování chvění na hrudníku
(24/1), rukou (39/2). Poté byly artikulovány obě vyvstanuvší situace a
chvění se generalizovalo do celého těla (120/5) a do hlavy (157/6).
Parciálně se též po vynořených situacích objevil pocit přikování (134/5).

Chvění bylo intenzivnější při přiblížení k artefaktu čelem na malou
vzdálenost (35/2). Velmi malá vzdálenost generalizovala ohnisko do celého
těla (61/3). Poloha zády k artefaktu způsobila vymizení ohniska (61/3) a
otočení zpět, čelem k artf. se vrátilo pociťování chvění. Vynoření druhé
události též zvýšilo intenzitu pociťování a generalizovalo chvění znovu do
celého těla (120/5).
………………………….
Při IPA analýze se objevilo celkem 13 témat spadajících do 5 nadřazených
témat, z nichž tučně vyznačuji nadřazené téma charakterizující v PRVA
vynořené situace: Chvějivá bezmoc jako téma z PRVA; Vynořené situace
v PRVA jako mimořádně ohrožující; Ruka jako trvalé omezení a ohrožení;
Bezradnost znejišťuje a zastavuje; Chvění jako reakce na ohrožení;

Vynořené situace (úraz ruky v dětství a současná rakovina matky) chápe
participant jako hraniční (mimořádně ohrožující) (351/12). Úraz byl
ohrožením tělesné integrity (amputace) (247/9) a operace byla podle
lékařů malý zázrak (316/11). Obavy o ruku se staly trvalým zdrojem
ohrožení, které omezuje (339/12; 453/16).

Na obě vynořené situace, na jakékoliv ohrožení ruky, např. přepadením,
reaguje participant chvěním (221/8; 421/15; 400/14). Chvění je přitom
reprezentací bezmoci (358/13), je důvěrně známé (413/14) a přetrvává od
úrazu v dětství jako trvalá stopa (468/16). Bezmoc implikuje bezradnost,
která znejišťuje a zastavuje (pocit přikování) (480/17; 434/15).
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11.6 Případ ♀ M17
11.6.1 ♀M17 - vynořené pocity a témata v PRVA

Bolest žaludku
Těžká ramena
Brnění rukou
Ruce studí

7/1
8/1
14/1
15/1
23/2
Tlak žaludku – na zvracení
28/2
34/2
Tíha ramen jako zátěž, kterou nese do kopce
42/2
63/3
Bolest levého ramene
69/3
80/3
89/4
110/4
116/5
125/5
Před testem ve škole, hodně důležitých písemek 131/5
143/6
Svěšení rukou z přemíry zátěže
148/6
153/6
Vynořená konkrétní situace – na češtině ve škole 174/7
Ztuhlá záda
193/7
Pochroumaný krk a záda
200/7
Pocity na zvracení
203/8

Intenzita bolesti žaludku se střídavě mění
Bolest žaludku je expanzivní – rozpíná se směrem nahoru.
Přiblížení čelem – zvýšení intenzity chladu a brnění v rukou a snížení tlaku v žaludku.
Vzdálení se artefaktu o dva kroky nezměnilo intenzitu ani ohniska.
O další krok dále, čelem nutí držet si žaludek rukama, nemít jej povolený.
Poloha zády k art. – ohnisko v břiše vyhaslo.
Ohniska – ramena, krk zlepšení, levé rameno bolí stále.
Otočení zpět čelem k art. znovu vyvolalo ohnisko těžkých rukou (táhnou dolů) a břicho stažené.
Pojmenování situace zvýšilo intenzitu pociťování.
Pojmenování situace zintenzívnilo ruce, zmírnilo břicho.
Konkretizace situace vyvolala nové pociťování
Konkretizace situace vyvolává pocity na zvracení
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Malátná hlava
Únava ke spánku
Silná únava ke spánku

215/8 Pocity ji donutily k sezení
224/8 Sezení jako uzemnění přináší úlevu – méně stísněnosti
233/9
246/9
264/10
272/10 Břicho se zlepšilo.
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11.6.2 ♀M17 – vynořená témata a nadřazená témata z IPA
NADŘAZENÉ TÉMA/subtémata

řádek/str.

key words

podobné téma vynořenému

408/13

Konfliktní situace vyvolala jiné pociťování

571/19

„…přijde mi to tak jako… nebo momentálně s těma holkama…
to je úplně to stejný…“
„To bylo něco jinýho…“

Škola a kamarádi – jen dvě oblasti pro investici

440/14

„No já ňák asi nemám nic, do čeho bych jako jinak vkládala energii,
kromě školy a kamarádů…“

Snažit znamená nebýt sama sebou

512/17

„No nevyhovuje mi to… [souhlasit] No dyť proto…proto se jako snažim….“

Nesouhlas jako nesnažení je projevem lhostejnosti

528/17

„Tak to bude působit lhostejně, že je mi všechno jedno…“

Investice energie do vztahů jako trvalé úsilí

461/15

„…nemůžu říct, že bych se snažila jakoby náhle a silně, já se snažim

VYNOŘENÁ SITUACE ZASTUPUJE FRUSTRUJÍCÍ ZÁTĚŽ

Neúspěšné vztahy s kamarádkami jako

SNAŽIT SE ZNAMENÁ TRVALE INVESTOVAT A NEBÝT SAMA SEBOU

dlouho a opravdu…“

SNAHA JAKO VYNUCENÁ KONVENCE

Snaha jako jediné východisko

468/15

[přestat se snažit?] „Tak to nevím, co bych dělala jako…?“

Snaha jako opak arogance a ignorace

472/15

Snaha jako vynucená konvence

497/16

„No tak budu za arogantního člověka, že jo, že se s holkama nebavim,
že prostě nemám zájem s nima komunikovat…“
„…čili jsem nereagovala na ty jejich problémy [….] čímž jsem se stala
absolutnim outsiderem…“
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Snaha konvenovat jako způsob sociální existence

519/17

„…ale….tak co potom jako budu v tý škole dělat, když tam
nebudu mít ani jednu z nich…?“

Vynořené tíživé pocity z PRVA jsou nejv. částí života

541/18

„…tak to je prostě, to je jakoby obrovská – nebo největší část mýho života…“

Špatné známky jako frustrující odměna za hodně úsilí

349/11

„..že já třeba na tý češtině že se fakt to, že se sem se to naučila, dostala

TÍŽIVÁ BOLAVÁ FRUSTRACE JAKO TÉMA Z PRVA

jsem z toho trojku, což je jako demotivující…“

Úsilí bez úspěchu je snaha beze smyslu

366/12

„…fakt mě to hrozně nebaví, akorát mě to rozčiluje… [postrádá to smysl?]
No to rozhodně…“

Střední škola jako jedno dlouhé selhání
Snaha jako bezvýsledné řešení vztahů s kamarádkami

399/13
418/14

Frustrace z investice energie bez výsledku

426/14

Pohyblivého cíle nelze dosáhnout

433/14

„…já vidím jenom selhání samý, chápeš, od začátku roku…“
„…je to prostě furt dokola…úplně – já se fakt snažim dělat něco pro to,
aby byl s V. zase ten vztah takovej, jakej byl a prostě to nejde…“
…zbytečně vkládám energii a vůli prostě do něčeho, co prostě
nevychází, furt nevychází…“
„…má to nějakej cíl – jako bych mířila na ten cíl, ale vždycky se přemístil
někam úplně…“

145

11.6.3 ♀M17 – schematické znázornění - teorie případu
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11.6.4 ♀M17 – shrnující komentář
Participantce se v PRVA vynořila situace Na češtině ve škole (174/7).
Situace se vynořila z převážného pociťování tíhy na ramenou a rozpínavé
bolesti žaludku.

Pociťování začalo hned dominantními pocity bolesti žaludku a těžkými
rameny (7/1; 8/1). Přibylo brnění a chlad v dlaních (14/1; 15/1). Tíha
ramen se vyprofilovala do zátěže (42/2) a přidala se bolest levého ramene
(69/3). Poté se vynořila nekonkrétní situace Před testem ve škole (131/5),
která zintenzívnila dominantní pocity tíhy, resp. zátěže (148/6). Později
byla vynořená situace zkonkrétněna do situace Na češtině ve škole (174/7).
Konkretizace vyvolala další pociťování - ztuhlá a pochroumaná záda a krk
(193/7; 200/7) a vyprofilovala pocity na zvracení (203/8). Pociťování bylo
ukončeno malátností (233/9) a silnou únavou až ke spánku (246/9;
264/10).

Tíha společně s bolestí žaludku coby dominantní pocity, reprezentující
vynořené téma, se projevovaly dynamicky: tíha začala na ramenou (8/1),
táhla výrazně dolů a profilovala se jako značná zátěž (nesena do kopce)
(42/2), s bolestivým levým ramenem (69/3) s následným rozšířením do zad
a krku s pocity pochroumanosti (200/7). Bolest žaludku je tlaková,
expanzivní směrem vzhůru (28/2; 34/2) eskalující do pocitů na zvracení
(28/2; 203/8).

Změny vázané na pozici těla vůči artefaktu ukázaly, že se intenzita bolesti
žaludku střídavě mění (23/2). Přiblížení čelem zintenzívnilo chlad a brnění
v rukou a snížilo tlak v žaludku (63/3). Naopak vzdálení se artefaktu
nemělo na ohniska ani intenzitu zásadní vliv (80/3), až teprve větší
vzdálenost o další krok nutí k podržení rozpínavého žaludku (89/4).
V poloze zády k art. vyhaslo ohnisko v břiše a zlepšila se i tíha (110/4;
116/5).

Při

otočení

čelem

naskočilo

původní

pociťování

(125/5).

Pojmenování situace celkově vyprofilovalo pociťování (143/6; 153/6) a
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konkretizace vyvolala další zintezívnění v podobě přechodu tíhy až do
pochroumání (200/7) a zátěž táhne až k sezení (215/8), které ulevuje
(224/8). Závěrečná značná únava až ke spánku přinesla úlevu v břiše
(272/10).
………………………………
Při IPA analýze se objevilo celkem 16 témat spadajících do 4 nadřazených
témat, z nichž tučně uvádím nadřazené téma, charakterizující v PRVA
vynořenou situaci: Vynořená situace zastupuje frustrující zátěž; Snažit se
znamená trvale investovat a nebýt sama sebou; Snaha jako vynucená
konvence; Frustrace jako téma z PRVA.

Vynořená situace Na češtině ve škole je v prožívání stejným tématem jako
neúspěšné vztahy s kamarádkami (408/13), přičemž škola a kamarádi jsou
jediné dvě oblasti, do kterých investuje energii (440/14). Např. konfliktní
situace je jiným druhem situace, s jiným pociťováním (571/19). Vynořená
situace je zástupná pro frustraci, tedy prožívání, jež je participantkou
chápáno jako dominantní (největší část života) (541/18). Frustrující jsou
špatné známky jako nedostatečná odměna za hodně úsilí (349/11) či
obecněji z investice energie bez výsledku (426/14). Ztrácí smysl z úsilí bez
úspěchu (366/12). Podobně pak je snaha bezvýsledným řešením vztahů
s kamarádkami (418/14). Střední školu (1. ročník) v uvedeném smyslu
chápe jako jedno dlouhé selhání (399/13), přičemž cíle svého snažení a
investování chápe jako pohyblivé, tedy v podstatě nedosažitelné (433/14).

Snažit se znamená nebýt sama sebou (512/17), přičemž významnou roli zde
hraje souhlas, resp. nesouhlas, který je opakem snažení a projevem
lhostejnosti (528/17). Do vztahů investuje energii trvale a dlouhodobě,
nikoliv jen nárazově (461/15). Snaha je pak jediným řešením resp.
východiskem (468/15), vynucenou konvencí (497/16), ale též opakem
arogance a ignorace, jak se participantka domnívá, že je chápána, pokud se
nesnaží konvenovat s kamarádkami (472/15). Snaha konvenovat je též
způsobem sociální existence (519/17).
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11.7 Společná skupinová témata
A. Zaměření na význam vynořeného tématu mezi jinými tématy indiv. skutečnosti participanta
Vynořené téma jako životní téma
♀M17: …tak to je prostě, to je jakoby obrovská – nebo největší část mýho života…
♀A23: …téma, který mě potkalo už v dětství…kdy jsem vždycky měla jako dva póly (…)
ta jako…jako žádaná nebo ta, která stojí ve stínu…
♀B44: Tohle to je prostě největší téma moje…

616/21
553/19

Vynořené téma jako trvalá stopa
♀K27: …jenom si z toho intenzivně pamatuju ten pocit tý tíhy
♂L21: …vždycky ten pocit byl…
♂J16: „Asi ten smutek – s tím se tak často nesetkávám…“

313/11
413/14
394/14

541/18

B. Zaměření na pocitové charakteristiky vynořeného tématu
Vynořené téma artikulují dominantní pocity
♀M17 - (Tíživá frustrace): …zbytečně vkládám energii a vůli prostě do něčeho, co prostě nevychází, furt nevychází…

426/14

♀A23 - (Studené selhání): …ale když se s tím člověk nedokáže vyrovnat, to je to čeho se bojím nebo to je ten strach,
to je to, to že někde selžu a bude mě to trápit…to je to, to je to ponížení, to je to trapný…
to je to…

722/25

♀B44 - (Chladná osamělost): …já jsem takhle byla naučená. Takhle mě do toho postavili…
…výsledkem toho bylo, že já jsem byla furt sama

680/24
692/24
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♀K27 - (Tíživé obavy):
♂L21 - (Chvějivá bezmoc):

♂J16 - (Horké ohrožení):

…obava ze změny, možná z budoucnosti
…přinejhorším prostě by se ta ruka uřízla, ale tady
přinejhorším je prostě ta smrt…
jsem měl konflikt s jedním člověkem a on měl třeba ještě víc lidí u sebe…
takovej pocit nejistoty.
…a občas třeba i s kamarádama jen tak došli do třídy, nebo na chodbě
jakože ať jdu ven nebo takový…

Vynořené téma zastupuje jeden dominantní pocit
♀B44 - chlad:
Cítím hroznou zimu.
No tady jako, jako na zádech [chlad] a pak jde dolu vždycky. Taková jako vlna.
Pořád to cítím, já bych možná řekla, že jako mráz možná?! …teď cítím mráz
Obě [ruce] jsou chladný.
…v současnym jakoby, jakoby chladu prostě. Mně ty prsty prostě mrznou…

388/14
351/12

301/11
283/10

13/1
25/2
108/4
197/7
205/8

♀K27 – tíha:

Asi mi trochu víc ztuhly ty nohy. Je mam těžší než předtim.
No ta tíha na těch prsou...ten pocit.
Mně to z těch rukou spadlo až do nohou, tak jsem taková přibitá k zemi.
Teď mi to z toho hrudníku, z toho břicha leze ze zbytku těla do hlavy, ta už neni lehká, je těžká

44/2
136/5
160/6
244/9

♂L21 – chvění:

Takový…chvění…
No postupně – jako – cejtim to na více částech těla už…hlavně na rukou
Nevim, jak bych to popsal, ale je to… jako víc se stupňuje to prožívání, to chvění na tom těle…
Teď to cejtim v hlavě…

24/1
39/2
120/5
157/6

♂J16 – horkost

Hřejivo… na zádech…
Teď mě to hřeje na zádech…

57-61/3
160/6
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Trošku mě hřejou tváře…
Teď se mi potí záda horekm…
Teď mě hřeje to břicho…

165/6
179/7
186/7

Vynořené téma zastupují dva dominantní pocity
♀M17 - bolest a tíha: Bolí mě žaludek… mám těžký ramena, takhle tady mě to jako bolí…
Jako by mě tlačily ty strany, prostě je mi špatně, zvedá se mi žaludek…
…spíš jako na zvracení…
Noo, hodně těžkej batoh, kterej nesu jako do kopce, nebo dlouho, uplně mě ty svaly táhnou…
…netáhne to u toho krku…nebo jako tahne, ale jinak – nebo míň – ale celý je to
takový jako pochroumaný…
♀A23 – chlad a mravenčení: Aaa…studený, studený v konečkách prstů.
A zimu takovou studenou v ukazováčkách…který jsou jakoby nejchladnější.
Takový indiferetní pocit, studený ruce…
Takový mravenčení studený…
Mravenčení nad ušima.
…prsty mě fakt mravenčej
Takový jakoby mravenčení
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7-8/1
28/2
203/8
42/2
200/7
157/6
161/6
349/12
349/12
176/7
200/7
239/9

Vynořené téma zastupuje více situací, událostí.
♀M17:

Na češtině; No, jdu, jakoby končí hodina a jdu po chodbě a jdu – mířim vlastně do tý učebny češtiny.
174; 184/7
A. se mnou chodí do třídy, že jo a ta V. …je to prostě furt dokola…úplně – já se fakt snažim dělat něco pro to,
aby byl s V. zase ten vztah takovej, jakej byl a prostě to nejde…
418/14

♀A23:

Když na mě…eee…šéf ročníku křičel, ať jdu do prdele, že jsem hrozná a že jsem postižená herečka; Stála jsem na scéně…
a měla jsem přesně takhle hrozně těžký ramena a krk…nemohla jsem se vůbec hejbat, protože jsem byla úplně
jako…zablokovaná.
301;308/11
Když…chlap se kterým jsem jela půl republiky…potom co mě celou noc přemlouval, abych přijela…mi asi tak hodinu
po příjezdu…řekl, že se vrací zpátky za svojí holkou…tak jsem cejtila úplně stejný tlak…v krku (tiše).
340/12

♀K27:

…napadlo mě, když se naši měli rozvádět.
Já mam pocit, že je to takovej krátkodobej pocit na začátku spousty problému, který mě v životě potkaly

♂L21:

Když jsem byl ještě malej, když jsem měl vážnej úraz…
80/3
Ne, teď to druhý…; …. o tý rakovině, to ani nechci nikomu řikat…z toho jsem hotovej, to je neuvěřitelný. 104/4;475/16

♂J16:

Když jsem byl základce a měl jsem tam problémy s tím H…
U toho zkoušení, jo? Asi to nebylo tak výrazný… No, ale bylo to asi rychlejší, bych řek… já si to teď přesně
nevybavuju…ale jako cejtim to, no…
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117/5
217/8

105/4
333;340/12

C. Zaměření na způsob překonávání a řešení vynořené situace
Identifikace jako nutnost
♀M17: No nevyhovuje mi to… [souhlasit] No dyť proto…proto se jako snažim…
♀A23: …jsme obě dvě jakoby hrozně fixovaný na názoru těch ostatních, to co si o nás myslí,
obě chceme vystupovat navenek prostě dokonale. Úplně jako chceme se všema mít
dobrý vztahy, úplně jako nekonfliktní…
♀B44: „…být lepší, lepší, aby prostě jsem si zasloužila, aby prostě mě přijali mezi sebe.“

2/17

6/24
73/24

Racionalizace jako nalézání smyslu a rovnováhy
♀A23: …že jsem s tím dostala jako ňákou…ňákou ťafku pro sebe, kterou jsem potřebovala…
takže jako obě dvě ty věci ňák jako respektuju, že se staly…a měly se stát…
♀K27: …tělo má nějakej názor, hlava nějakej a až když se to potká, tak jsem zase
v tý pohodě

511/18

Sebevymezení jako sebeobrana
♀A23: …že si tady ty věci nemůžu brát osobně, protože si tím oba dva řešily své vlastní
problémy, který se mě vůbec netýkaj…

521/18
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530/18

11.8 Opakující se témata napříč případy
Tab. 7: Opakující se témata napříč případy
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12. Diskuse výsledků
Při uvádění výsledků do souvislostí mám na paměti, že se jedná o výsledky
IPA a že čtenář odborné literatury nemusí být podrobně seznámen
s principy hermeneutiky a též nemusí znát text. Přesto by měla být diskuse
srozumitelná, a proto výsledek argumentuji kontextem dle doporučení
Smitha (2009). To znamená, že odpovědi na výzkumné otázky budou
zakotveny v primárních datech.

Podle Smithova doporučení začínám stručným přehledem nalezených
společných skupinových témat. Poté provedu podrobnější interpretaci
témat

v souvislostech

sledujících

odpovědi

na

stanovené

základní

výzkumné otázky: Jaké významy přikládá reflektující tématu, které se
spontánně vynořilo při PRVA ve vztahu k osobní životní skutečnosti? Jaké
společné charakteristiky mají témata vynořená z PRVA u jednotlivých
případů? Jaké souvislosti má téma vynořené z PRVA a způsob zpracování
tohoto tématu participantem? Poté provedu závěrečné shrnutí jsa si
vědom toho, že i zde je IPA společným produktem výzkumníka a
participanta

(Smith,

2009:110),

proto

je

shrnutí

více

provázáno

s konkrétními úryvky, resp. výtahy z transkriptu.

Z fenomenologické sebereflexe (metoda PRVA), zakotvené v tělesném
pociťování, se spontánně vynořily pocity artikulující životní zkušenost
participanta, která nakonec nabývá podobu určité, v minulosti prožité
situace, události. Průběh, struktura a dynamika tělesného pociťování
společně s vynořenou situací tvoří téma, které je ziskem z reflexe (PRVA). 63
Vynořené téma (událost, situace, pocity) je komplexním fenoménem, jehož
zásadním atributem je skutečnost, že stojí v distribuci mezi jinými tématy
životní zkušenosti, protože se vynořilo zcela spontánně. Tento projekt
zkoumá

význam

vynořených

témat,

tedy

jakou

roli

participanta.
63

Aby nedocházelo ke konfúzi, používám pro skupinová témata pojmu „kategorie“.

hrají

v životě

Provedl jsem PRVA a IPA šesti případů. Společná skupinová témata jsem
nalezl ve třech fokusech sledujících společné charakteristiky jednotlivých
případů: A. Zaměření na význam vynořeného tématu mezi jinými tématy
indiv. skutečnosti participanta; B. Zaměření na pocitové charakteristiky
vynořeného tématu. C. Zaměření na způsob překonávání a řešení vynořené
situace.

Fokus A zachytil dvě významové kategorie: Vynořené téma jako životní
téma a Vynořené téma jako trvalá stopa. Tento fokus zahrnuje všech 6
případů a signifikantně ukazuje na významovou váhu vynořených témat z
PRVA. Tři případy náleží kategorii životních témat (♀M17, ♀A23, ♀B44) tři
případy do kategorie trvalých stop z prožité události (♀K27, ♂L21, ♂J16).

Fokus B odhalil tři významové kategorie: Vynořené téma artikulují
dominantní pocity;

Vynořené téma artikuluje jeden dominantní pocit;

Vynořené téma artikulují dva dominantní pocity; Vynořené téma zastupuje
více situací, událostí. Ve všech 6 případech se na artikulaci tématu z PRVA
(situace, události) podílejí ty tělesné pocity, které se v PRVA ukázaly jako
dominantní, a to jak z hlediska saturace, tak dynamiky. Žádné téma se
nevynořilo z postupného zesílení či posílení parciálního pocitu. U 4
případů byla témata z PRVA artikulována jedním dominantním pocitem a u
2 dvěma. Vynořené tělesně zakotvené téma z PRVA je u všech 6 případů
zastupováno více situacemi.

Fokus C zachytil tři významové kategorie: Identifikace jako nutnost;
Racionalizace

jako

nalézání

smyslu;

Sebevymezení

jako

sebeobrana.

Způsob překonání a řešení vynořené situace je různý, přičemž u dvou
případů (♂J16; ♂L21) se žádná popsatelná strategie způsobu řešení
v primárních datech neobjevila. Jeden případ naopak spadá do všech třech
významových kategorií (♀A23).
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Odpovědí především na první výzkumnou otázku, tážící se na významy,
které přikládají reflektující tématům z PRVA ve vztahu k osobní životní
skutečnosti, jsou explicitní vyjádření připisující tématům buď životní
význam se zdůrazněním velikosti tématu: „…tak to je prostě, to je jakoby
obrovská – nebo největší část mýho života…“ (♀M17); „Tohle to je prostě
největší téma moje…“ (♀B44); nebo trvalosti tématu: „…téma, který mě
potkalo už v dětství…kdy jsem vždycky měla jako dva póly (…) ta jako…jako
žádaná nebo ta, která stojí ve stínu…“ (♀A23). Druhá polovina participantů
připisuje

tématům

význam

trvalé

stopy

se

zdůrazněním

intenzity

dominantního pocitu: „…jenom si z toho intenzivně pamatuju ten pocit tý
tíhy“ (♀K27); jeho trvalosti: „…vždycky ten pocit byl…“ (♂L21); nebo
častosti: „Asi ten smutek [jiná než vynořená situace] – s tím se tak často
nesetkávám…“ (♂J16).

Druhá výzkumná otázka, zjišťující společné (případové) charakteristiky
témat

vynořených

z vynořených

témat

z PRVA,
je

je

zodpovězena

artikulováno

nikoliv

zjištěním,
posílením

že
či

každé

zesílením

parciálních pocitů vynořených z PRVA, nýbrž dominantními tělesnými
pocity, které zastupují téma v experienciální rovině. Tyto pocity zakládají,
resp. artikulují vynořené situace a události: Frustrace je pro ♀M17 tíživá:
„…zbytečně vkládám energii a vůli prostě do něčeho, co prostě nevychází,
furt nevychází…“; Selhání je pro ♀A23 studené: „…ale když se s tím člověk
nedokáže vyrovnat, to je to, čeho se bojím, nebo to je ten strach, to je to,
to že někde selžu a bude mě to trápit…to je to, to je to ponížení, to je to
trapný…to je to…“; Osamělost je pro ♀B44 chladná: „…já jsem takhle byla
naučená. Takhle mě do toho postavili…; …výsledkem toho bylo, že já jsem
byla furt sama“; Obavy jsou pro ♀K27 tíživé: „…obava ze změny, možná
z budoucnosti“; Bezmoc je pro ♂L21 chvějivá: „…přinejhorším prostě by se
ta ruka uřízla, ale tady přinejhorším je prostě ta smrt…“; Ohrožení je pro
♂J16 horké: „jsem měl konflikt s jedním člověkem a on měl třeba ještě víc
lidí u sebe… takovej pocit nejistoty; …a občas třeba i s kamarádama jen tak
došli do třídy, nebo na chodbě jakože ať jdu ven nebo takový…“.
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Vynořená témata zastupoval buď jen jeden dominantní pocit (♀B44 –
chlad; ♀K27 – tíha; ♂L21 – chvění; ♂J16 – horkost) nebo dva (♀M17 bolest a tíha; ♀A23 – chlad a mravenčení). Avšak každé téma z PRVA bylo
zastoupeno několika různě významnými situacemi podobného typu:
Případ ♀M17 – testové situace ve škole: „Na češtině; No, jdu, jakoby končí
hodina a jdu po chodbě a jdu – mířim vlastně do tý učebny češtiny“ a
vztahové situace s kamarádkami: „A. se mnou chodí do třídy, že jo a ta V.
…je to prostě furt dokola…úplně – já se fakt snažim dělat něco pro to, aby
byl s V. zase ten vztah takovej, jakej byl a prostě to nejde…“; Případ ♀A23
– ostrá kritika vedoucího ročníku: „Když na mě…eee…šéf ročníku křičel, ať
jdu do prdele, že jsem hrozná a že jsem postižená herečka; Stála jsem na
scéně… a měla jsem přesně takhle hrozně těžký ramena a krk…nemohla
jsem se vůbec hejbat, protože jsem byla úplně jako…zablokovaná“ nebo
rozchod s přítelem: „Když…chlap se kterým jsem jela půl republiky…potom
co mě celou noc přemlouval, abych přijela…mi asi tak hodinu po
příjezdu…řekl, že se vrací zpátky za svojí holkou…tak jsem cejtila úplně
stejný tlak…v krku (tiše).“ Případ ♀K27 -

rozvod rodičů: „…napadlo mě,

když se naši měli rozvádět“ nebo více náročnějších situací v životě: „Já
mam pocit, že je to takovej krátkodobej pocit na začátku spousty
problému, který mě v životě potkaly.“; Případ ♂L21 – vážný úraz v dětství:
„Když jsem byl ještě malej, když jsem měl vážnej úraz…“ či též situace
vážné nemoci matky: „Ne, teď to druhý…; …. o tý rakovině, to ani nechci
nikomu řikat…z toho jsem hotovej, to je neuvěřitelný.“ Případ ♂J16 –
šikana od spolužáka: „Když jsem byl základce a měl jsem tam problémy
s tím H…“ nebo zkoušení ve škole: „U toho zkoušení, jo? Asi to nebylo tak
výrazný… No, ale bylo to asi rychlejší, bych řek… já si to teď přesně
nevybavuju…ale jako cejtim to, no…“. To znamená, že téma vynořené
z PRVA, reprezentuje určitý způsob či variantu prožívání určitého typu
náročných životních situací (např. konfliktních, frustrujících apod.).
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Na třetí výzkumnou otázku, zjišťující souvislosti mezi tématem z PRVA a
způsoby zpracování tohoto tématu, resp. situace v žité realitě, lze
odpovědět zjištěním, že se k vynořenému tématu z PRVA u některých
případů pojí určité mechanismy překonávání či řešení situace. Jedná-li se
o téma, kterému participant připisuje „životní význam“, je případ určitým
mechanismem

více

saturován:

identifikací:

„No

nevyhovuje

mi

to…

[souhlasit] No dyť proto…proto se jako snažim…“ (♀M17); „…jsme obě dvě
jakoby hrozně fixovaný na názoru těch ostatních, to co si o nás myslí, obě
chceme vystupovat navenek prostě dokonale. Úplně jako chceme se všema
mít dobrý vztahy, úplně jako nekonfliktní…“ (♀A23); „…být lepší, lepší, aby
prostě jsem si zasloužila, aby prostě mě přijali mezi sebe.“ (♀B44); či se
objevuje i více mechanismů zároveň: krom identifikace též racionalizace:
„…že jsem s tím dostala jako ňákou…ňákou ťafku pro sebe, kterou jsem
potřebovala… takže jako obě dvě ty věci ňák jako respektuju, že se staly…a
měly se stát…“

nebo sebevymezení: „že si tady ty věci nemůžu brát

osobně, protože si tím oba dva řešily své vlastní problémy, který se mě
vůbec netýkaj…“ (♀A23).

Tam, kde je vynořené téma z PRVA participantem chápáno jako „trvalá
stopa“, se participanti tématem nezabývají v takové míře a do takové
hloubky. Ve dvou případech se při IPA neobjevil žádný mechanismus
překonávání či řešení (♂J16; ♂L21) a v jednom případě se objevila
racionalizace k dosažení kongruence: „…tělo má nějakej názor, hlava
nějakej a až když se to potká, tak jsem zase v tý pohodě“ (♀K27).

Výsledky tohoto projektu lze diskutovat se zatím jedinou výzkumnou
zprávou, jejíž výsledky již byly publikovány (Závora & Staněk, 2011). Jde o
záměrně odlišný soubor od soboru výběrového, v tomto projektu uváděný
jako doplňkový (blíže viz kap. 8): jedná se o děti s vážnou poruchou
chování, které jsou v péči DDŠ, s intaktní schopností komunikovat a
formulovat svoje pocity. Součástí případů jsou též pestré anamnézy,
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umožňující srovnání výsledků analýzy a interpretace případů s dosavadními
odbornými zjištěními či zkušenostmi odborného personálu.

Z PRVA se vynořila vyčleněnost participanta ♂L14, a způsob jakým, se
vypořádává s prožíváním zátěže, kterým je únik. Tento mechanismus
souvisí s pobytem doma a tendencí se do DDŠ nevracet. ♂L14 t ouží
uniknout zátěži (děcák) domů, do př ít omnosti blízk ých. Přesto zůstává
osamělý ve všech t ématech, která vyvstala. Tělesné pocit y se v průběhu
procesu PRVA značně stř ídaly, až se ke konci ref lexe staly samotným i
zástupci nemocí (úniků do nemoci), resp. pocitových reminiscencí pobytů v
nemocnicích.

Společným

prvkem

vyvstalých

témat,

která

jsou

ve

významové distribuci mezi jinými tématy individuální skutečnosti, je určitá
osamělost. ♂L14 sám sebe ve svých prožitcích pojímá tak, jako by byl sám,
a to i v situacích, kdy je kolem něj mnoho - i blízkých lidí.

♂P15 se vystavuje nebezpečí pro starost o blízké, které chrání až do
vyostřených

konfliktů.

Různé

konfliktní

situace

vyvolávají

podobné

dominantní tělesné pocity a kvalitu. ♂P15 se nechává strhnout konfliktní
situací (značně vzrušivé prožívání -

iritabilita, riskování ze vzrušivého

impulsu, zastane se mámy atd.) a sdílí s kamarády porušení pravidel, než
aby se vymanil a dopřál si odměnu (např. šel ven). Tělesné pociťování při
PRVA bylo akutní, vzrušeně horké a celé téma z PRVA ukazuje na značnou
vzrušivost. Společným prvkem vyvstalých témat, která jsou ve významové
distribuci mezi jinými tématy individuální skutečnosti, je afinita ke
konfliktu, kterou naplňuje (překonává) ve formě obrany druhých (útok).
Zajímavé je, že svojí vlastní ochraně věnuje druhořadou pozornost.

Pro triangulaci významu témat vzešlých z PRVA u obou participantů použiji
srovnání z nezávisle existujících anamnéz, které vznikly dokonce delší
dobu před aplikací PRVA a též referenci ústavního etopeda, který je
s participanty v trvalém kontaktu. U obou případů je patrné, že anamnézy
jsou obsahově značně obecné a dokonce zavádějící. Ze studia anamnéz by
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bylo možné předpokládat únikové chování spíše u ♂P15 než u ♂L14 a
naopak útočné jednání spíše u ♂L14 než u ♂P15. Podle anamnestických
údajů: ♂P15 opakovaně utekl z domova od rodičů. Policii, která jej
zadržela, označil osobu, jež ho měla sexuálně zneužívat. Ze zprávy
psychologa a etopeda DDÚ plyne, že během ústavní adaptace se chlapec
vzdaloval skupině, trpěl na opakované afektivní záchvaty s tendencí k
útěku (výpis z anamnézy); ♂L14 byl agresivní, nezvladatelný, napadal své
spolužáky i učitele. Rodiče jej nebyli schopni zvládnout. Ze zpráv
vychovatele, etopeda a psychologa DDÚ čteme, že napadal své spolužáky a
ničil školní majetek. Měl problémy se sebeovládáním - požil lepidlo, pil
vodu z toalety a ocet, vyhrožoval sourozencům s nožem v ruce apod. (výpis
z anamnézy). Anamnéza u ♂L14 odpovídá zjištěním PRVA v úniku do
nemoci: ♂L14 trpí na epileptiformní záchvaty psychogenního rázu (zřejmě
naučená strategie). Sám sebe vnímá jako psychicky nemocného. Podle
svých slov musí být v zařízeních a nemůže být doma. Pokud byl vystaven
zátěži, přecházel do epileptických projevů. Absolvoval proto mnoho
hospitalizací v nemocnici. Za svou nemoc se dokáže skrývat.

Z reference ústavního etopeda plyne, že na základě anamnestických
informací nebylo možné porozumět chování a jednání obou chlapců a ani
je předpokládat. Etoped Zdeněk Staněk k tomu uvádí: „Výsledky provedené
PRVA doplnily, zpřesnily a hlavně vysvětlily motivy chování obou chlapců a
především umožnily předpokládat možná rizika. Například u ♂L14 bychom
bez informací vzešlých z PRVA nepředpokládali, že by mohl realizovat únik
z DDŠ tak, jak se stalo. Naopak u ♂P15 bychom z údajů o úniku, uvedeném
v anamnéze předpokládali útěky, které se však zřejmě váží spíše k pobytu v
rodině a nikoliv v ústavu.“ 64

Zdá se, že oba případy kontrolního souboru odpovídají v otázce trvalé
tendence k určitému způsobu chování, které se vynořilo v PRVA jako téma

64

ústní podání ze dne 12.3.2012
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dané tělesně zakotveným pociťováním a vynořenými situacemi. Témata
obou případů se shodují i ve společných pocitových charakteristikách
výběrového souboru, když u ♂P15 nalézáme dominanci horka (horká
starost) a u ♂L14 tíhy (tíživá osamělost). U obou případů kontrolního
souboru lze nalézt zesílené primitivní mechanismy překonávání vynořených
situací, u ♂P15 agrese a u ♂L14 únik.

Po provedené PRVA a IPA jsem se po zhruba jednom měsíci dotazoval
všech 6 participantů na jejich hodnocení sebereflektivní zkušenosti, kterou
získali. Všechny reference se shodovaly v tom, že se téma objevilo
nečekaně, přesto bylo však důvěrně známé. Prožitek svého životního
tématu či trvalé stopy a uvědomění si ego obranných mechanismů, které
naskakují při řešení vynořených situací, podle referencí zlepšují chápání a
rozumění tématu a tedy i vhled do prožívané skutečnosti, podobně jako je
tomu u focusingu a satiterapie psychoterapie (Hájek, 2002; Závora,
2009a). Podle studie Harringtona & Loffreda (2011) je vhled do prožívané
skutečnosti

jediným

významným

pozitivním

předznamenáním

životní

spokojenosti a kvality života (well-being).

Pro lepší porozumění vynořeným situacím z PRVA jsou pociťované významy
(felt sense) značně zpřesňující a umožňující lepší porozumění. Jakoby o
prožitých minulých událostech nestačilo „jen uvažovat“. Gendlin (2003)
k tomu podotýká, že „...to, co říkáme se nikdy nerovná tomu, o čem
mluvíme“ (str. 107). Z tohoto úhlu pohledu jsou experienciální přívlastky
jako tíživá frustrace, chladná osamělost či horké ohrožení přesnějším a
komplexnějším vyjádřením váhy významu prožívaného fenoménu. To
potvrzuje

studie

interpretaci

Todrese

(embodied

&

Galvinové

interpretation),

(2008)

věnující

kterou

autoři

se

tělesné

chápou

jako

evokativnější způsob empatické komunikace fenoménů podporující jejich
lepší porozumění.
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Z referencí participantů vyplývá, že pro ně byla PRVA kvitovanou možností
průzkumu svých emocí, čímž se blíží integrativnímu přístupu na emoce
zaměřené terapie traumatu (Emotion-focused Therapy for Trauma) (Pavio
& Kunzle, 2007). EFTCT (Emotion-focused Therapy for Complex Trauma)
však pracuje s konceptem v minulosti inhibovaných adaptačních emocí a
současných tendencí k maladaptačnímu prožívání (Pavio & Pascual-Leone,
2010), se kterým PRVA ze své fenomenologické podstaty nepočítá a
pracuje pouze s náhledem do vlastního prožívání skrze tělesné významy.
Již tento náhled pak podle fenomenologických předpokladů nově „informuje“ (vnitřně utváří) ke konstrukci nového významu. PRVA však není
doposud dostatečně prozkoumána z hlediska terapeutických zisků. EFTCT
dosahuje terapeutické změny empatickým, terapeutickým vztahem a
desenzibilizačními postupy oslabujícími ohromení z traumatického zážitku
k vystavění nového významu úzkostné či traumatické zkušenosti na základě
průzkumu emocí a její slovní symbolizace (tamtéž).

Domnívám se, že v PRVA dochází k rozšíření symbolizace emocí i o gesta
vytvářená při vyhovění tlaku, který vytváří tělesně zakoušená emoce, aby
bylo dosaženo úlevy (ukazování ohniska rukou, ale i sed, leh, schoulení
atd.). Toto je dobře známo z focusingu. V tomto smyslu věnuje Gendlin
(1978) zvláštní pozornost otázce „životnímu pohybu vpřed“ (life-forward
process). Gendlin navazuje na myšlenky Merleau-Pontyho (1945/1962) a
jeho výklad počínajících gest coby ztělesněné formy autentické promluvy,
o které říká, že se „tělo pohybuje samo“ (Gendlin, 1978: 340). Gesta tak
podle Purtona (2004) fungují jako důležitá forma somatické implikace:
vyjadřují chybějící činy. Levin (1985) chápe gestickou expresi jako projev
pravdivosti vůči sobě samému. K této expresi je klient v PRVA ze strany
průvodce povzbuzován slovy: „udělej, ukaž k čemu tě to, co cítíš, nutí…“.

Tento výzkumný projekt neřeší řadu otázek, které se vynořily poté, co byly
známy výsledky. Domnívám se, že další výzkum by měl zohlednit dispozice
jedince k vnímavosti vnitřních emočních sil. Této otázce se věnovala již E.
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Bassoffová (1984) v souvislosti s konceptem pasivity ve vztahu ke
Gendlinově focusingu. Bassoffová chápe pasivitu jako vnímavé nastavení,
ve kterém jedinec dovolí „...být ovlivněn vlastními vnitřními silami
přesahujícími jedincovu vědomou kontrolu bez vyžadování nebo očekávání
toho, aby byl poučen nebo ohodnocen jakýmkoli předem daným způsobem;
jedinec se jednoduše otevře zkušenosti v daném momentu“ (s. 270).
Bassoffová již v roce 1984 zdůrazňuje, že je pasivita v západní kultuře
vnímána spíše jako slabost, narozdíl od aktivity, ve smyslu průbojnosti a
pocitu „držení věcí ve svých rukou“. Též zdůrazňuje zcela opačné pojetí
těchto konceptů ve východní kultuře, kde je vnímavá pasivita kulturně
rozvíjena do tradic hlubokého soustředění a meditace.

Další významnou oblastí, která zaslouží nejbližší výzkumnou pozornost je
intersubjektivita v PRVA. Tento fenomén je současnou psychologií aktivně
zkoumán (Safran & Muran, 2000; Benjamin, 1999) - často v souvislosti
s konceptem všímavosti (mindfulness) (Wexler, 2006 podle Hick a Bien,
2009; Grepmair, 2007a, 2007b). Vzhledem k tomu, že je intersubjektivita
spíše „ztělesněným vztahem“ (Hick & Bien, 2009) či, jak uvádí Madison
(2008), „způsobem bytí“, lépe se uplatňují kvalitativní výzkumné strategie,
které ukazují na to, že vzájemnost má každopádně vliv na terapeuta
v posílení jeho schopnosti porozumět vnitřní zkušenosti reflektujícího
(Aiken, 2006). Kruciální oblastí pro metodu PRVA je navíc vzájemnost
„reflektující-artefakt“. Psychologický výzkum se této otázce doposud
nevěnoval. Buber (2005) se k této vzájemnosti vyjadřuje tak, že se jedná o
vztah, kterým autor vstupuje do díla, resp. dílo do něj, a nikoliv že „jen“
dílo zakouší, tedy pouze „…ohmatává povrch věcí…“ (s. 38). „Vztahování“
k předmětu je pak něco odlišného než jeho „zakoušení“, a ačkoliv artefakt
není živou bytostí, můžeme se s ním setkat „...jako s živou přítomností“
(Buber, 2005:43), na čemž je PRVA položena.

Za rozhodně nejpozoruhodnější a nejcennější z procesu PRVA považuji
aspekt rychlého navození tělesného pociťování (brief approach) bez
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předchozího nácviku, který je typický pro focusing či satiterapii (Hájek,
2002), a také aspekt spontánního vynoření komplexní situace (události), a
nikoliv „pouze“ pociťování na úrovni tělesného (ohniskového) komplexu.
Tyto momenty považuji též za klíčové pro nejbližší výzkum a teoretickou
explanaci.

Ukázalo se, že by výzkum realizovaný tímto disertačním projektem
zasloužil širší výběrový soubor, a to pro pregnantnější zodpovězení
především 3. výzkumné otázky zjišťující souvislosti mezi tématem z PRVA a
způsoby zpracování tohoto tématu, resp. situace v žité realitě. Podle
výsledků je zřejmé, že je tato otázka širokým a komplexním problémem,
zasluhujícím dlouhodobou klinickou pozornost.
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13. Závěry
Výsledky projektu svědčí o tom, že tématům vynořeným z procesu PRVA je
z hlediska osobní životní skutečnosti přikládán buď životní význam se
zdůrazněním „velikosti“ tématu, či význam trvalé stopy se zdůrazněním
intenzity dominantního pocitu. Toto základní zjištění je třeba dát do
souvislosti s mechanismy překonávání či řešení z PRVA vyvstalé situace.
Tyto mechanismy (identifikace, racionalizace, sebevymezení) se pojí k
tématu, kterému participant připisuje „životní význam“, kdežto téma,
chápané jako

trvalá stopa, zdá

se,

není do života

tak významně

integrováno: participanti se jím nezabývají v takové míře a do takové
hloubky.

Pro vynořená témata je charakteristická dominantní, pevně vybudovaná
emoční

zkušenost,

to

znamená,

že

každé

z vynořených

témat

je

artikulováno nikoliv posílením či zesílením parciálních pocitů vynořených
z PRVA, nýbrž dominantními tělesnými pocity, které se vynoří spontánně a
v krátkém čase a zastupují téma v experienciální rovině. Zřejmě proto je
množství artikulovaných dominantních pocitů omezeno na 1 – 2, kdežto
vynořených situací, které jsou zastoupeny v kognitivní rovině, může být
více.

Záměrně

odlišný

doplňkový

soubor,

tvořený

dvěma

dospívajícími

participanty s vážnými poruchami chování, kterým byla soudem nařízena
ústavní

výchova,

ve

výsledcích

konvenuje

v otázce

trvalé

tendence

k určitému způsobu prožívání tématu, které se vynořilo v PRVA jako dané
tělesně zakotveným pociťováním a vynořenými situacemi. Témata obou
případů

se

shodují

i

ve

společných

pocitových

charakteristikách

výběrového souboru.

Na základě provedení PRVA a následné IPA analýze doplňkového souboru
vznikly teorie obou případů, které přinesly pro klinickou praxi explanaci,
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porozumění a předpoklad chování a jednání jedinců v etopedické péči.
Tyto výsledky byly komplexnější a přesnější, než jak se předpokládalo ze
závěrů odborných anamnéz psychologa, psychiatra a etopeda.

Výsledky projektu v oblasti společných pocitových charakteristik případů
nezachycují dostatečnou šíři souvislostí, spíše naznačují směr, kam by se
měl ubírat další výzkum. Otázka vynořených mechanismů, řešení a
překonávání vynořených situací se ve světle výsledků tohoto výzkumu jeví
jako velké samostatné téma.

167

14. Souhrn
Disertační projekt je zakotven ve fenomenologické a hermeneutické
myšlenkové tradici ve vědách o člověku. Projekt se zabývá významem
spontánně vynořených témat při aplikaci rozvíjející se nedirektivní metody
PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact). Metoda využívá
vzájemnosti „reflektující-artefakt“,
vzájemnost

je

reflektována

na

která je navozena
tělesné

úrovni.

expozicí. Tato

Téma

se

vynořuje

z experienciální roviny reflexe a postupně přechází do roviny kognitivní
(kongruentním pojmenováním dříve prožité situace).

Výchozími

modely

metody

PRVA

jsou

Focusing

a

Satiterapie,

fenomenologicky pojatá arteterapie, artefiletika, psychodrama a principy
Rogersovského přístupu.

Výzkumný projekt proto vychází ze současných psychologických poznatků o
vztahu mysli a těla (především: Shanon, 2008; Koch, 2004, Ramachandran,
2004...), tělesné kognice (především: Edelman, 2004; Varela, Thompson, &
Rosch, 1991; Clark, 1997; Damasio, 1999...), tělesnosti (především:
Galagher & Varela, 2001; Wagner, 2006; , Osborn, 2007; Turner et al.,
2002;

Dickson,

Allan,

O´Carroll,

2008...),

z principů

tzv. ztělesněné

interpretace (především: Todres & Galvinová, 2008; Hendricks, 2001;
Purton, 2004...), principů na emoce zaměřeného přístupu terapie traumatu
(EFTT) (především: Pavio & Pascual-Leone, 2010; Baiere & Scott, 2006...),
z možností introspekce (především: Feest, 2012; Hill, 2011; Rosenthal,
2000;

Lycan,

1995...),

z vybraných

souvislostí

fenoménu

setkání

(především: Mutter & Carlos, 2010; Friedman, 2008; Pentz 2005; Grossman
et al. 2006; Brenner & Homonoff, 2004...), intersubjektivity (především:
Madison 2008; Safran & Muran, 2000; Benjamin, 1999) a všímavosti
(především: Wexler, 2006 podle Hick a Bien, 2009; Aiken, 2006...).
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Vzhledem k tomu, že je výzkum metody PRVA natolik nové a jedinečné
téma, nelze u něj najít adekvátní publikační oporu. Proto jsem zvolil
kvalitativní výzkumný rámec: typ výzkumného plánu - případová studie.
Případ je vymezen jako multikasuistická explorační studie. Soubor jsem
vybral prostým záměrným výběrem. Stanovil jsem 3 kriteria výběru
souboru: (1) participant má „zkušenost tématu“ vzešlého z PRVA; (2)
výpověď participanta při procesu PRVA a hned následujícím interview je
srozumitelná a bohatá; (3) soubor bude z hlediska pohlaví, věku a statutu
různý, resp. pestrý. Výběrový soubor tvořilo 6 paricipantů různého věku a
pohlaví (2 muži, 4 ženy). Doplňkový soubor, sloužící validizaci výsledků,
tvořili

dva

dospívající

soudem nařízenou

ústavní

chlapci
péčí.

s vážnými
Všichni

poruchami

účastníci

chování

výzkumu

se

vyjádřili

písemný informovaný souhlas s provedením výzkumu.

Metody sběru dat byly logicky dvě: PRVA a nestrukturované interview.
Data byla zpracována v závislosti na požadavcích metody analýzy dat (IPA):
transkripce do interpretačního formátu s minimální redukcí prvního řádu.
Data byla analyzována a interpretována ve formě idiografické případové
studie interpretativní fenomenologickou analýzou (IPA) podle všech 6
iterativních kroků.

Etické zásady tohoto projektu jsem formuloval podle obecných etických
požadavků pro psychologický výzkum v oblasti psychoterapie (EAP 2000).

Výzkumné otázky vycházely z výzkumného problému: Jaký význam mají
spontánně se vynořující témata jako cílové kategorie PRVA ve vztahu
k životní zkušenosti zkoumaných osob? Vzhledem cílům projektu jsem
formuloval 3 výzkumné otázky:

1. Jaké významy přikládá reflektující tématu, které se spontánně
vynořilo při PRVA ve vztahu k osobní životní skutečnosti?
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2. Jaké společné charakteristiky mají témata vynořená z PRVA u
jednotlivých případů?
3. Jaké souvislosti má téma vynořené z PRVA a způsob zpracování
tohoto tématu participantem?

Výsledky a závěry projektu uspokojivě odpověděly na první výzkumnou
otázku tak, že tématům vynořeným z procesu PRVA je z hlediska osobní
životní skutečnosti přikládán buď životní význam se zdůrazněním
„velikosti“ tématu, či význam trvalé stopy se zdůrazněním intenzity
dominantního pocitu. Tato zjištění přinesla souvislost s odpovědí na
třetí otázku, a sice že mechanismy překonávání či řešení z PRVA
vyvstalé situace se pojí k spíše k „životním tématům“ než „trvalým
stopám“. Z toho lze pro tuto chvíli dovodit, že vynořené téma typu
„trvalá stopa“ není nedostatečně integrováno do života participanta.

Pro vynořená témata je charakteristická dominantní, pevně předem
vybudovaná a metodou PRVA pouze evokovaná emoční zkušenost. To
znamená, že každé z vynořených témat je artikulováno dominantními
tělesnými pocity, které se vynoří spontánně a v krátkém čase a
zastupují

téma

v experienciální

rovině.

Šíře

artikulovaných

dominantních pocitů je omezena na 1 – 2, kdežto vynořených situací,
které jsou zastoupeny v kognitivní rovině, se vynořilo více. Doplňkový
soubor ve výsledcích konvenuje v otázce trvalé tendence k určitému
způsobu prožívání vynořeného tématu, ale i ve společných pocitových
charakteristikách výběrového souboru.

Ukázalo se, že výsledky mají omezení v tom, že nezachycují dostatečnou
šíři

souvislostí

vynořených

pro

témat.

širší

interpretaci

Otázka

vynořených

pocitových
mechanismů

charakteristik
překonávání

vynořeného tématu, resp. situace se ve světle výsledků tohoto
výzkumu, se jeví jako příliš velké a samostatné téma, které bude nutné
řešit samostatným a zřejmě rozsáhlým výzkumem.
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15. Summary
This dissertation project is anchored in the phenomenological and
hermeneutic cognitive tradition in human science. The project deals with
the meaning of spontaneously emerged themes while applying the
developing the non-direct PRVA (Phenomenological Reflection of Visual
Artifact)

methods.

This

method

makes

use

of

intersubjectivity

of

“reflecting its own artefact“, which is evoked by exposition. The
intersubjectivity is reflected at the somatic level. The theme emerges from
the experimental plane of reflection and gradually moves into the
cognitive plane (congruent designation of the formerly experienced (i.e.
the situation lived through).

Initial models of the PRVA method include Focusing and Satitherapy,
phenomenologically understood artetherapy, artephiletics, psychodrama
and principles of the Rogers´ approach.

This

research

project

is

therefore

based

on

current

psychological

knowledge concerning the relation of body and mind (predominantly:
Shanon,

2008;

Koch,

2004,

Ramachandran,

2004...),

bodily/somatic

cognition (predominantly: Edelman, 2004; Varela, Thompson, & Rosch,
1991;

Clark,

1997;

Damasio,

1999...),

corporealness/corporeity

(predominantly: Galagher & Varela, 2001; Wagner, 2006; , Osborn, 2007;
Turner et al., 2002; Dickson, Allan, O´Carroll, 2008...), the principles of the
so called embodied interpretation (first of all: Todres & Galvinová, 2008;
Hendricks, 2001; Purton, 2004...) principles of the emotion-focused
trauma therapy (EFTT) approach (first of all: Pavio & Pascual-Leone, 2010;
Baiere & Scott, 2006...), possibilities of introspection (primarily: Feest,
2012; Hill, 2011; Rosenthal, 2000; Lycan, 1995...), the selected context of
the phenomenon of encountering (first of all: Mutter & Carlos, 2010;
Friedman, 2008; Pentz 2005; Grossman et al. 2006; Brenner & Homonoff,
2004...), intersubjectivity (in the first place: Madison 2008; Safran &
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Muran, 2000; Benjamin, 1999) and mindfulness (first of all: Wexler, 2006
acc. to Hick & Bien, 2009; Aiken, 2006...).

Forasmuch as the research of the PRVA method is so new and unique, it is
impossible to find an adequate scope of support for such research in the
materials published so far. It was also the reason for selecting the
qualitative research framework: the case study type of research plan. The
case can be more precisely defined as a multicasuistic exploratory study.
The sample set has been selected by means of a simple intentional
selection. At first the three main criteria for the sample set have been
determined: (1) the participant has the

”experience of the theme“

emerged from PRVA; (2) the participants testimony in the course of the
PRVA

process

and

the

immediate

subsequent

testimony

are

understandable and rich; (3) the sample set will vary in terms of the
gender, age and status. The selective sample set was formed by 6
participants of different age and sex (2 men, 4 women). The additional
sample set used to validate the research results was formed by two
adolescent boys with serious defects of behaviour the institutional care
ordered by court. All participants of the research have given their
informed consent with the carrying out of the research.

There are, logically, the following two methods of data collection in this
dissertation: the PRVA and the non-structured interview. The data in the
thesis have been processed in dependence on the requirements of the
data analysis method (IPA): transcription into the interpretative format
with a minimum reduction of the first degree. They have been analysed
and interpreted in the form of an idiographic case study by means of the
interpretative

phenomenological

analysis

iterative steps.
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(IPA)

according

to

all

six

The ethic principles of this project have been formulated in compliance
with general ethic requirements for psychological research in the sphere
of psychotherapy (EAP 2000).

The research questions have been based on the following research
problem: What is the significance of the spontaneously emerging themes
as the PRVA target categories in relation to the investigated persons´ life
experience? With respect to the aims of the project the following three
research tasks have been formulated:

4. What meanings does the reflecting person ascribe to the theme that
has been spontaneously emerged in the course of PRVA in relation
to any personal life experience?
5. What common characteristic features are there in the themes
emerged from PRVA in individual cases?
6. What are the links and/or connections between the theme emerged
from PRVA and the manner of processing this theme by the
participant?

The project results and conclusions have successfully answered the first
research question by confirming that the themes emerged from the
PRVA process is attributed, from the point of view of personal life
reality either the vital importance with a tress on the “greatness” of
the theme or the importance of permanent trace and a stress on
intensity of the dominant feeling. Those findings have showed a link
with the answer to the third question- that the mechanism of
overcoming or solving the situation which emerged from PRVA is rather
connected to “the themes of life” than to “permanent traces”. For the
time being it is possible to infer that the emerged theme of the
“permanent

trace”

type

is

not

participant’s life.
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sufficiently

integrated

in

the

The dominant, firmly built up emotional experience, evoked only by the
PRVA is the characteristic feature of the cropped up/emerged themes.
This means that each of the emerged themes is articulated by dominant
somatic feelings that crop up/come up spontaneously and within a
short period of time and stand in for the theme at the experimental
level. The wide scope of articulated dominant feelings is limited to 1 –
2, whereas more situations that emerged are those representing the
cognitive level. The complemented set convenes not only in the
question

of

permanent

inclination

to

a

certain

manner

of

experiencing/living through the emerged theme, but also in common
sensual characteristics of the selective sample set.

The results of this research showed that they are limited since they do
not cover a sufficient width of connections and lin ks for much wider
interpretations of sensual characteristics of the emerged themes. The
issue of emerged mechanisms for overcoming the emerged theme, or
the whole looks, in the light of the achieved results of this research,
looks as a theme that is too big and independent and that it will have
to be solved by a separate and evidently extensive research.
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17. Přílohy
Případ ♀A23 – IPA přepisu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

V: …úplně jenom co tě napadne, prostě.
P: Tak první co mě napadá je, že jakoby takovej
první zážitek, který si pamatuju je…když jsme byli
v Austrálii a…já jsem se někdy v noci vzbudila a
viděla jsem takovým velkým proskleným oknem
východ slunce jakoby od moře a pamatuju si, že
jsem budila rodiče, že to bylo něco jako tak
nádhernýho, že jsem prostě potřebovala, aby to
někdo semnou sdílel. Tak to si pamatuju jakoby
velmi dobře.
V: Kolik ti bylo?
P: …to mi mohly být tři, nebo já nevím, prostě
takhle nějak…hrozně málo…
no, a potom si pamatuju…mě napadá že si
pamatuju, jak jsme se ségrou kreslily ve školce na
zeď ve sklepě čarodějnici a to byl sklep, kterej se
dělal jako by paní učitelka ve školce tam chtěla

Velký (+) zážitek: Východ slunce v Austrálii

22
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25
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35
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37
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39
40
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

dělat jakoby divadlo a chtěla vymalovat, aby tam
byly pohádkový figurky a tak a my jsme se ségrou
dostaly čarodějnici a hrozně nás to bavilo, ale
pamatuju si, že předtím jsem ještě trochu trpěla,
že jsme nedostali ňákou jinou postavu, že jsme
dostaly čarodějnici…no. Noo a co si potom dál
vybavuju…vybavuju si, vybavuju si lupénku, hodně
intenzivně. Někdy ve čtvrtý třídě, pamatuju si jsem
byla na škole v přírodě a já jsem byla v bráně a
měla jsem úplně takhle osypanej celej hrudník a
vždycky jsem jenom zvedla takhle to tričko a takhle
z toho vylítaly ty, ty suchý kůže a to. A pamatuju si,
jak jsem tam bránila a byl tam jeden obránce a
všichni ostatní byli vepředu, Petr se jmenoval ten
kluk a ten se na mě tak chvíli koukal a říkal: Hele,
co to jako máš, co to je jako, to je jako fakt hrozný,
nebo, to je fakt hnusný. A já jsem řekla, podívej a
to není, ještě není nejhorší a ještě jsem si zvedla to
tričko a ukázala jsem mu a on se úplně strašně
vyděsil a úplně jako říkal tak to je hustý. Nebo něco
takovýho. To si pamatuju…
…pak si pamatuju moment, kterej mám pocit, že
mě jako by hodně intenzivně ovlivnil…když…když
jsme byly se ségrou a babičkama na léčení u moře
na ňákým, na jednom řeckým ostrově a…babička,
oni hrozně spolu soupeřily, která jako by líp vaří a
tady to, že jo a od jedný babičky jsem jako jedla
radši a od druhý míň radši a ta babička od který
189

Velký (+) zážitek: Malování čarodějnice na stěnu se
sestrou, když byly děti.

Velký (-) zážitek: Lupénka v dětství – konfrontace
s vyjádřenou nelibostí kamaráda

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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75
76
77
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jsem jedla míň radši takhle nám večer vždycky
chodila dávat dobrou noc a večer takhle přišla a
dala dobrou noc jenom ségře a mě ne a…já jsem na
úplně koukala jako co se děje, babi já jsem tady
jako taky a vona mi říkala: „Noo, když ty mě jako
nemáš ráda.“ A já jsem říkala: „Aha, jako proč?“
„No ono ti ode mě nechutná.“ No…tak jsem si
Velký (-) zážitek: Nepohlazení, nepřivítání a jízlivost
říkala aha, to je nějaký divný. Druhej den ráno
přišla a zase vítala jenom se ségrou a na mě se jako od babičky, která žárlila na druhou babičku
to…ani nepodívala a řekla mi, že budu tlustá, když
budu jíst jenom ty blafy (tlumeným hlasem)…no si
pamatuju…
potom si pamatuju, co si pamatuju dál…pamatuju
si…takovej…pamatuju si takovej průserovej…vztah
s, to byl takovej můj druhej jakoby dlouhej vztah
s jedním klukem, který byl křesťanský víry, ale byl
vlastně hroznej násilník a vlastně v podstatě mě
jako vůbec neměl daleko k tomu mě jako ublížit,
fyzicky ňák, on mi nikdy neublížil nebo nezmlátil,
ale, ale vzal mě několikrát a bouchnul semnou o
zeď…a potom, potom, pak, pak…v slzách četl večer
z Bible kapesní v posteli jako ňáký…ňaký
moudra…to si pamatuju…
…pak si pamatuju, co já si pamatuju…pamatuju si
hrozně moc jako krásnejch, krásnejch prostě
zážitků jako s…s…s rodičema na…v létě na
dovolený a na cestách vždycky když jsme zabalili
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Velký (-) zážitek: Agresivní přítel, křesťan, který s ní
házel o zeď

Velký (+) zážitek: S rodiči na cestách karavanem,
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81
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100
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všechno a dali to do auta…měli jsme pojízdný
domeček…pojízdnej domeček…pamatuju si jako
takový…ty…takový ty euforický zážitky z moře a…a
z…a ze slunce a z ovoce…
a…pamatuju si když mě začalo bavit
tancovat…jsem zjistila, že je to hrozně krásný se
hejbat, to je spojený s DAMU s takovýma různýma
workshopama a...s tím, jak je úžasný právě dělat
různý tady ty experimentální věci…jako že mám
otevřený oči, ale nic nevidím a teď, hejbej se jako
že nic nevidíš a…a na nic nereaguj a teď to hledání
v tom prostoru a hledání těch vztahů…no
…pamatuju si ňáký jako různý psycha rodiny ze
ségrou, který bylo hrozně jako, nebo se ségrou, ne
jenom se ségrou, ale v tom jsme asi všichni byli,
který byly jako by hrozně důležitý pro nás, který
nás jakoby všechny hrozně ovlivnily…no
V: Psycha typu, že zlobila ňák?
P: No, no, no.
V: Nemusíš konkrétně.
P: No jako že měla velmi, velmi depresivní jako
stavy, který jakoby do vlastně loňskýho roka, roku,
silně jako zasáhly celou naší rodinu….mmm
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euforie u moře, slunce ovoce

Velký (+) zážitek: Tanec, pantomima experimenty,
DAMU
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V: Ty si tím někdy trpěla taky?
P: Hmm…taky ale jakoby v jiný formě. My jsme, my
jsme jedna mince, ale každá jiná strana jako…
…Jako těch, těch, těch věcí je strašně moc co mě
napadaj, ale nevím jestli.

PRVA
V: Dobrý?
P: Hmm.
V: Tak teď se hezky otoč.
P: Se mám točit, jo…
V: Takhleee…tak.
V: Uvolněná, pohoda? Cejtíš se dobře, tak…
V: Teď tě vedu před tvou vlastní práci, to je
tvoje…dívej se na ní, jako na naživou
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Velký (-) zážitek: Silně depresivní stavy sestry, které
zasáhly celou rodinu, kterými trpěla ona sama
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strukturu…jako něco živoucího co by mohlo přijít
sem k nám nebo kam ty by si mohla vstoupit do
toho světa, možná někdy jako pohled ven do okna
nějakýho světa nebo ten svět by mohl přijít sem, to
je jedno a nech to na sebe působit, …neanalyzuj to
a řekni mi, co cítíš na těle.
P: Strach.
V: Ne, co cítíš na těle, strach je emoce.
P: Jo, takhle na těle.
V: Vyloženě pocity.P: Takovej divnej, divnej pocit
na, vzadu na rukách jakoby pod ramenem…jakoby
mravenčení a nebo…

Divnej pocit vzadu na rukách jakoby pod ramenem

V: Ano, to je správně…tak toho si všímej. Co dál?
P: Aaa…studený, studený v konečkách prstů.

Chlad v konečkách prstů

V: Hmm.
P: A zimu takovou studenou v ukazováčkách…který
jsou jakoby nejchladnější.

Zima v ukazováčcích

V: (8)…Co dál cítíš na těle?
P: Takovej divnej pocit v čelisti spodní, teda u těch
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Divnej pocit v dolní čelisti, těžký panty

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
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185
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188
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190
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193
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195

pantů jakoby.
V: Co je s nima?
P: Jsou těžký, no, jsou těžký…brnění v čele
(12)…tlak v bedrech cejtím…

Brnění v čele a tlak v bedrech

V: (10) Chvíli to pozoruj.
P: Mravenčení nad ušima.

Mravenčení za ušima

V: Chvíli to pozoruj…nezaujímej k tomu
žádnej…zamítavej postoj, zkrátka jenom pozoruj,
co cítíš na těle, jak to tělo vlastně odpovídá.
P: Tlak v hlavě.
P: V krku nahoře, vpravo, vlevo.
V: (6)…Co ty ruce, to mravenčení pořád stejný?
P: Jo…stejný (tiše).
V: (10)…Dobře udělej krok, dva kroky
zpátky…zůstaň v kontaktu s tím artefaktem a řekni
mi, co se změnilo na těle?
P: (6)…Zlep.. zlepšily se ty ramena.
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Tlak v hlavě, nahoře v krku
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V: Hmm…co dál?
P: Netlačí mě bedra…prsty mě fakt mravenčej,
netuším a už to necejtím…ne to ne to je
pocit…chce se mi zívat (krátký smích).

poodstoupení o 2 kroky = zlepšení „divného“ pocitu na
ramenech a snížení tlaku na bedrech
Mravenčení silné
Pocit na ramenou nebyl příjemný

V: Celkově se to jakoby zlepšilo?
P: Hmm
V: Ta intenzita nebo?
P: Je to míň, no.

Celkové zlepšení (menší intenzita pocitů)

V: Dobře…vedeš si dobře. Teď zkus udělat naopak
tři kroky vpřed a postavit se před to tak maximálně
70 cm…zase zůstaň v kontaktu s tím artefaktem…
Co se změnilo na tom těle?
P: (6)…Teď necejtím skoro nic v tom těle…už mě
nebolí prsty…ani nad ušima.
V: Ty lopatky?
P: Dobrý…dobře, furt cejtím bedra, ty cejtím furt.
V: Zkus se k tomu postavit zády… pořád vnímáš, že
na tebe působí, ten artefakt za zády, vnímáš ty
pocity?
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Přistoupení na vzdálenost cca 70 cm = pocity téměř
vymizely, ale cítí bedra

225
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P: Cejtím teplo v zádech.
V: Jaký má charakter to teplo? Rozlívá se, pulzuje?
P: Jo, rozlívá se, je takový plynulý…už mě nebrní
prsty, ale jsou studený.

Otočení zády = teplo v zádech, prsty studené, ale
nebrní

V: Jenom to pozoruj.
P: (7)…Cejtím spánky.
V: A co to je za pocit?
P: Takový jakoby mravenčení.P: (8)…Mám takovej
divnej pocit, jako že mě to vtahuje (úsměšek)…jako
že, že nestojím pevně.

Mravenčení ve spáncích
Vtahuje jí to, nestojí pevně jako destabilizace

V: Když bys měla teď jít tam, kde by ti to mělo být
příjemný postavit se do nějaký polohy, která by ti
byla příjemná vůči tomu artefaktu, jaká by to byla?
Udělej to.
P: Poloha, která by mi byla příjemná vůči tomu
artefaktu, jo?

Postavila se na židli čelem - v poloze nad artefaktem se
cítí lépe

V: (24)…Co cítíš teď na těle?
P: (úsměšek) Jako by v těle, co cítím? (6)…Takový
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Pocit natažení v pravé části krku, jinak vyrovnanost

254
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jako by natažení v pravý časti krku, ale…jinak to je
jakoby takový ňáký vyrovnaný v tom těle teď…v
obočí, pod obočím, nad tady v tom oblouku.
V: (8)…Jinak nic?
P: Ty ruce se tak jakoby prohřívaj postupně.

Ruce se postupně prohřívají

V: Dobře a teď jdi dolů ze židle
P: Pravé zápěstí mě teď začlo píchat.

Sestup z židle = píchání v pravém zápěstí

V: Hmm, no.
P: Hmm, píchání v pravém zápěstí…až do
prostředního prstu…
V: Když by si teď měla jít do polohy, která ti, která ti
není příjemná nebo možná nejméně příjemná
vzhledem k tomu artefaktu, která to bude?
V: (8)…A co cítíš teď na těle? …Nech to na sebe
chvilku působit.
P: Tlak…v ehm…v koleni…a tam v tom krku nahoře
a hrozně těžký nadočnicový oblouky, u nosu, u
kořene nosu.
V: Jakej ten tlak je? Je to tlak ve formě kámen,
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Leh před artefakt na zem – poloha pod artefaktem
přináší zhoršení

Tlak nahoře v krku
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který tam leží, nebo ňáká žátěž?
P: Myslíš u toho nosu?
V: …eee spíš u toho krku…je to tlak spíš dovnitř
nebo ven?
P: Tlak jakoby ze zadu do předu…kdybych měla
hlavu…

V: Řekni mi, kdy si, cejtila si někdy takovejhle
tělesnej stav, pocity, v ňáký situaci v životě…co tě
napadá tak spontálně?
P: Když na mě…eee…šéf ročníku křičel, ať jdu do
prdele, že jsem hrozná a že jsem postižená
herečka.

Tělesné významy se jí spojily se situací: Šéf jí vulgárně
označil za postiženou herečku

V: …jakou školu v konkrétní situaci, jak na tebe
řval, vyloženě vidíš ho teď před sebou, jak řval…co
si dělala? Seděla si, stála si při tom?
P: Stála jsem na scéně…a měla jsem přesně takhle
hrozně těžký ramena a krk…nemohla jsem se
vůbec hejbat, protože jsem byla úplně
jako…zablokovaná.
198

Tíha v ramenou, inhibice, zablokovanost
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V: Tak k tomu to patří…ten pocit.
P: Hmmm…
V: Cejtila si někdy v životě ještě v jiný situaci
takovýhle pocity tělesný?
P: (20)…(přemýšlení) Asi jo ale…
V: Spontálně, spontálně…
P: To se jako pojí k přítomnosti tenhle pocit…to je
jako obecnej pocit, v tom krku…ehmm, ehmm…já
mám takový jako, jako…období a ne jako…

Vynořené pocity se pojí s přítomností

V: Situace.
P: Ne, situaci, no.
V: Takže tě spontálně napadá ještě ňáká jiná
situace?
P: Když…chlap se kterým jsem jela půl
republiky…potom co mě celou noc přemlouval,
abych přijela…mi asi tak hodinu po příjezdu…řekl,
že se vrací zpátky za svojí holkou…tak jsem cejtila
úplně stejný tlak…v krku (tiše).
Tělesné významy se jí spojily se situací: Rozchod
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V: Co cítíš na těle teď?

s ambivalentním průběhem

P: Takovou jako hroznou únavu…hodně takovou
jako…

Únava na celém těle

V: Teplo, chlad, něco takovýho?
P: Takový indiferetní pocit, studený ruce…je hrozně
těžký to tělo, mám pocit jako, že kdybych si teď
Studené ruce, hrozně těžký tělo
lehla, že tak za, za vteřinu… …za vteřinu jako usnu.
V: Ten tlak z toho krku ustoupil?
P: Ne.
V: Zůstává tam?
P: Je to…jediný aktivní místo v těle, mám pocit.
Aktivní tlak v krku proti pasivní únavě zbytku těla?
V: Tak ho pust, nech ho, ať si dělá, co chce, jenom
to pozorujj a spoj si to prostě s tady těmahle
situacema a nějak to neřeš, neodmítej,
nepřijímej…teda spíš přijímej, než odmítej, ale
nestav se k tomu žádným…výrazným názorem,
postojem. Nech to jenom proběhnout, prost. to
tělesno, tak jak si samo řekne. A případně mi říkej,
co se bude odehrávat. Jestli jsou tam ňáký
změny…Jenom to pozoruj. Nic víc nemusíš.
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P: (10)…Mám pocit, že blbě vidím…jak úplně jako,
divnej ten, něco divnýho v očích, úplně kdybych je
měla jako…kdyby se tlačily k sobě.

Pocit špatného vidění
Oči se tlačí k sobě

P: Je to spojený s celou
řadou…různých…specifických pocitů.
V: (7)…Mění se to ňák, teďka?
P: Akorát prostě cejtím končetiny a …a teď se
k tomu přidaly i nohy, jsou takový, jakože spolu sou
různě sou, jako blízký, nohy s rukama.
Pociťování končetin
Pocit blízkosti rukou a nohou
V: Jako kdyby si je dala náhle k sobě?
P: Hmm…Takový mravenčení studený…jinak nic,
úplně prázdnou hlavu, že tam nejsou žádný
jako…vzpomínky nebo jako nic prostě…

Studené mravenčení (v končetinách)
Prázdná hlava

V: Co ten krk?...Je tam pořád ta tíha?
P: Obrácená.
V: Obrácená?
P: Jako že není dopředu, ale dolů.
Změna směru tíhy v krku
V: Zkus jí jako prohloubit, zkus jí nechat, ať táhne,
kam chce, ať prostě udělá, co chce.
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V: (16)…Mění se ta tíha v něco, nebo zůstává
stejná?
P: Začíná být hrozně příjemně.
Změna z neg. pocitů v kladné (abreaktivní uvolnění)
V: (42)…Mění se to?
P: Z toho krku to jako ustupuje do zad a do
hlavy…kdyby se roz…rozpůlila na…dvě části. Jedna
je teď u hlavy a jedna mezi lopatkama (tiše).

Změna lokace, postupná, rozpůlení z krku do zad a
z krku do hlavy.

V: Tam jsme začínali, že jo, těma lopatkama ňák.
P: Hmm.
V: (7)…Ten pocit tíhy zůstává, nebo se
transformoval do jinýho pocitu, do jinýho typu
pocitu?
P: To nevím…mám takový těžký čelo…a jenom mě
píchá pod levou lopatkou.
V: Spoj si to teďkon myšlenkou, že ty pocity z tou
situací třeba toho konfliktu s tím tvým…učitelem.
Tam si řekni: „ To k tomu patří, tečka.“ Nic víc
nemusíš.
P: (14)…Mě teď napadá, že ta levá lopatka…jde
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Těžké čelo
Píchání pod levou lopatkou
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ještě mnohem, k mýmu staršímu učiteli…který
mi…právě mě to začalo bolet (tiše).

Pocit pod lopatkou se spojil se zkušeností se starším
učitelem

V: To je jedna z tělesných stop, která nese určitej
význam. Ono to v těle všechno zůstává právě…Ještě
ňáký změny?
P: Jsem úplně unavená…tu lopatku už
necejtím…čelo cejtím pořád.

Celková únava

V: Co ta únava?
P: Úplně jako totální.
V: Hmm, to je dobře …přijdeš si, jak bys tu únavu
charakterizovala? Jako kus hadru, polomrtvý tělo?

Totální únava

P: Takovej jako že bych si takhle nejradši lehla.
(abreaktivní uvolnění)
V: Tak si tak lehni, klidně.
P: Taková úplně jako chřipková.
Chřipková únava
V: Výborně.
P: Kolena mě bolí…
Bolest v kolenou
V: To je dobře.

203

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

P: Ramena.
Bolest v ramenou
V: Vedeš si moc dobře.
P: To sou klouby
V: No.
P: Hrozně klouby.
Intenzivní bolest kloubů - Hrozně klouby
P: Je pozdě…mám teď pocit, že je mám hrozně
velký, ty klouby…že jsou to takový bambule
obrovský, klubka…nejvíc levý…koleno.

Změna pocitu – zvětšení kloubů, klubka (zauzlení?)

V: Vedeš si moc dobře.
P: (24)…Pořád to mravenčení mezi těma
lopatkama…Furt jsem, v těle jako cejtím…

Mravenčení mezi lopatkami

V: Cejtíš se celkově…uvolněná nebo napjatá?
P: Úplně uvolněná…už mi nemravenčí i ruce ani
nohy.
V: Postupně to jakoby odchází ty tělesný pocity?
P: Hmm…úplně se to tak jako celý uvolňuje…Pořád
trochu ty nadočnicový oblouky a to čelo…To bude
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Úplně uvolněná
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dobrý, ramena dobrý…bedra dobrý a kolena už
taky dobrý…nohy dobrý…i když mi v nich jakoby
tak ňák jako tiká, trochu v chodidlech…(10) lopatky
akorát a to čelo (8)…už se mi začínaj jakoby do…do
tý hlavy…kromě, jo, tikání levý obočí…kromě
toho…že si, jak si procházím tím tělem, tak se mi
tam už začínají dostávat různý jako obrazy, takový
jako fantazijní.

Trvá ložisko nadočnicových oblouků

Interview-------------------------------------------------V: Hmm…dobře…Takže si na to můžeš sednout
v klidu,jo…a teď budem pokračovat
v takovým…nebo můžeš jako zůstat vlastně, to nám
úplně nevadí. A budem pokračovat v takovým
interview, který se týká toho, jaký význam má pro
tebe to téma, který se objevilo, to tělesný téma, to
znamená, ten konflikt s tím učitelem, a nebo to co
se ti stalo s tím Tvým klukem. Jakej význam mají
vlastně tady ty zážitky ve Tvým životě, nebo jaký
bys jim přiložila význam, jak nad nima uvažuješ
vlastně z hlediska Tvýho života.

Vynořené situace jako tristní
poučení
Vynořené situace vyvolaly pocity
zoufalství a zbytečnosti

P: Tak jako obojí to je prostě hrozná, hrozná škola
jako (zívá), která mě, která mě jako, která mě
jako…jako prostě obojí ve mně vyvolalo strašnej
vztek hrozný naštvání, ňáký pocit ponížení
a…takovýho jako…takový jako ňáky…jako…ňáký
zoufalství, takový zbytečnosti. Obě dvě ty věci ve
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Vynořené situace (temata) jsou hrozná škola, která
vyvolala strašnej vztek, hrozný naštvání, ponížení,
zoufalství.
Opakování „takovýho jako…takový jako
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Obrana proti podléhání jako
reakce na vynořené situace

Nutnost tristního poučení jako
zdůvodnění smyslu vynořených
situací

mně vyvolaly tak dvoudenní jako splín, úplně
takovýho toho, že nic nemá smysl a jako už tam
jako nechci bejt, fungovat vůbec v tom,
fungovat…a z obojího jsem si prostě vzala…jaký
jako že…jako ňáký poučení jednak pro sebe…a
jednak toho že si tady ty věci nemůžu brát osobně,
protože si tím oba dva řešily své vlastní problémy,
který se mě vůbec netýkaj, akorát jsem byla jak
splávek, tak že je to vlastně jako zkušenost, kterou
chápu jako ňákej posun. To co se stalo, už jako
v delší době, jako před časem, tak to teď vnímám
mnohem jakoby s větším klidem…Ááá mám pocit,
že jsem jakoby už z toho (zívání) ňák dostala, ňák
se přes to překodrcala a ta druhá je…čerstvější,
ale…vím, že prostě jako, vím, že jsem měla, že to
tak mělo bejt, že jsem s tím dostala jako
ňákou…ňákou ťafku pro sebe, kterou jsem
potřebovala…takže jako obě dvě ty věci ňák jako
respektuju, že se staly…a měly se stát.
V: Když o tom tak dlouho mluvíš, tak, říkala si, že tě
to sejmulo…
P: To jo, no…
V: …na dva dny a…
P: Možná na dýl.
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ňáky…jako…ňáký zoufalství, takový zbytečnosti“,
rozrušené hledání významu

Odmítání - není to její problém
Vynořené situace vyvolaly obranu proti podléhání
být „jako splávek“ jako způsob podléhání
Vynořené situace jako zkušenost, která nějak posouvá
Opakování „ňák z toho dostala“, …„ňák přes to
překodrcala“ jako popis obtížnosti vyrovávání se

Opakování „že jsem měla“ …„že to mělo“ … „že jsem
dostala ňákou ťafku“ jako hledání zdůvodnění, smyslu
Přesvědčuje se o smyslu vynořených událostí
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V: Možná na dýl.
P: To už takhle zpětně nevím ňák.
V: Když se objeví ňáká situace v tvým
životě…běžná…máš tendenci třeba takový
pocity…taky cítit tělesný, dostávat se do toho
tématu, určitýho, kterej si prožívala třeba tady
v těch věcech v pojmenovaných situacích, jenomže
to cítíš třeba míň tu tělesnost nebo ne?
P: (přemýšlení) Já mám pocit, že tu tělesnost
cejtím vždycky hrozně intenzivně.
V: Myslím tuhle konkrétní, jo, ta co se objevila.
P: Jo, jo ten krk a tady to, jo?
V: Hmm…tak ty si řekla, že vlastně ten pocit, kterej
cítíš, že souvisí s určitým, etapou…s určitou
přítomností.
P: Hmm, jo.
V: Jo? Jak tomu mám rozumět?
P: No, že obě, třeba například obě tady ty věci…
V: Události.
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P: Tady ty události se jakoby tady v týhle současný
době řešej…nebo jako kulminujou, vrcholej,
rozhoduje se o tom, jak to půjde dál, s oběma…s
těma, to jsou jakoby ňáký zástupný věci, pro, pro
tady ty dvě události. Pro jako dva okruhy, který
momentálně jsou jako v největším řešení. Takže
proto, proto ten pocit jako přítomnej.

Vynořené tělesné pocity jsou přítomné (současné)
otázky k řešení

V: Když bys měla se podívat zpátky ještě. Vezmeš si
do vědomí celej svůj život jako takovej komplex.
Vzpomeneš si ještě na jinou situaci než tady ty dvě
třeba z větší minulosti, kdy na Tebe mohlo přijít
takovýhle tělesný pocit a přišla ňáká situace, ve
který se cítila podobně, nebo si řešila. Čím vlastně
ta situace…

Vynořené pocity zastupují selhání
Selhání způsobuje ztrátu vlastní
hodnoty

P: Jo. Noo to je…já vím co to je. To je pocit ponížení
nebo ňákýho, ňáký jako nedostatečný sebeúcty
nebo něčeho, co není, kde nejsem jakoby podle svý
představy dostatečně jako oceněná nebo
obdivovaná nebo…uctívaná…nebo já nevím co.
Vždycky je to spojený s nějakými jakoby
selháním...který je, který…ve kterým si já připadám
jako trapně nebo méněcenně nebo…tak no.
V: To je určitý téma, životní.
P: …neúspěšně, řekněme.
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Vynořené tělesné pocity zastupují ponížení,
nedostatek úcty a ocenění
Opakování „který je“… „který“ …“ve kterým“ jako
hledání souvislosti
Vynořené pocity jsou spojeny se selháním, které
přináší ztrátu vlastní hodnoty?
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Úspěšná jako hodnotná

V: Ano. A to je ta druhá polarita úspěšně,
neúspěšně, doceněně, nedoceněně?
P: Ano.
Úspěch je opakem selhání?
V: A pocit tý nedoceněnosti hraje v tvým životě
obecně ňákou roli nebo je to jenom…
P: Jo, jo, jo určitě. Hraje velkou roli, no. Protože…
„Jo jo jo… určitě“ jako důrazný souhlas
V: Velkou?

Polarita žádaná/ve stínu jako
životní téma

Dvě jediné možné vyostřené
pozice sebehodnocení

Sebehodnocení jako výraz
odevzdanosti

P: Velkou, no. Protože za prvé je to ňáký téma,
který mě potkalo už v dětství…kdy jsem vždycky
měla jako dva póly mezi tím, kdy jsem byla jako
vždycky střed pozornosti a úplně jako zavržená.
Buď ta nejkrásnější nebo ta nejhnusnější nebo ta
jako…ta jako…první nebo ta jako…jako žádaná
nebo ta, která stojí ve stínu. Furt jsem tady mezi
tím oscilovala. Vždycky jsem si chtěla jakoby tu
pozornost udržet a…což jako nejde, že jo, což se to
střídá. A vždycky v těch dobách, kdy to je jako,
jsem na tom druhým konci tak mám propad…a
když jsem, naprostej propad a když jsem na tom
druhým konci, tak jsem jako že hrozně šťastná, ale
je to vždycky jakoby závislý na…závislý na tom
okolí…zrovna.
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Životní téma protože dlouhodobé (od dětství)

Opakování „ta jako…ta jako…první nebo ta jako…jako
žádaná“ jako naléhavost
Touha udržet si pozornost, být žádaná, ve středu
pozornosti proti být zavržená a ve stínu
Opakem štěstí je propad?
„Mám propad.. a když jsem …naprostej propad“ ´jako
vyostření polarity
Opakování „závislý na .. „závislý na“ jako povzdech
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V: Jak hodně jsi citlivá na pocit ponížení, když bys
tomu měla přidat.
P: Nejvíc. To je pro mě nejhorší, nejhorší
pocit…úplně nejhorší…úplně nejhorší, nejhorší,
nejhorší pocit ze všeho. Takový ponížení nebo
jako…takový jako odmítnutí. Nejhorší…pocity.

Opakování „to je pro mě nejhorší, nejhorší pocit…úplně
nejhorší…úplně nejhorší, nejhorší, nejhorší pocit ze
všeho“ jako výraz jakéhosi ruminativního důrazu
Ponížení a odmítnutí jako nejhorší pocity.

V: Když by si…měla…říct…jak vlastně třeba uvažuješ
nad lidma, kteří jsou, nebo…ne nad lidma, ale nad
tím…nad tím pocitem ponížení, jo…kterej se tady
vlastně objevil zástupně, v tom, v tom tělesným…co
tě k tomu napadá všechno významově. Co je to
vlastně ponížení pro tebe?

Investovat do úspěchu znamená
dát se všanc

Zklamání z neoceněné sebeoběti

P: Co pro mě je ponížení…noo…největší
ponížení…mi přijde, když člověk o něco
usiluje…když člověk o něco usiluje…dá se, dá to, dá
se všanc, něco tomu, všechno možný, jo, tomu
obětuje…teď tomu nějakým způsobem věří, má
nějakou, nějakou představu nebo…já nevím, jestli
to je ponížení nebo zklamání…ono to je možná
spojený (zívá) a potom se to prostě (zívá)
nepovede. Vůbec. Anebo…prostě je to jako ne
neúspěšný…ne není to jako…oceněný ta, ta
investice. Což je vlastně hrozně divný, jak to říkám
a uvědomuji si to…že to vlastně není, že to vlastně
není, vlastně není to co…ponížení.
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Opakování „mi přijde, když člověk o něco usiluje…když
člověk o něco usiluje…dá se, dá to, dá se všanc, něco
tomu, všechno možný, jo, tomu obětuje…“ jako snaha
vystihnout pocit ponížení.
Ponížení předchází obětování?
Ponížení spojeno se zklamáním
Nedostatek ocenění za investici (obětování)
Opakováním „uvědomuji si to…že to vlastně není, že to
vlastně není, vlastně není to co…ponížení“ provádí
revizi významu ponížení
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V: Chybělo ti někdy…to ocenění nebo cítila ses
někdy ponížená…v rodině ňák nebo u svých
blízkých?

Obdiv sestry přináší zklamání

P: No jako vím určitě, že…že jsem někdy špatně
nesla, to že ségra byla mnohem lepší v tom klavíru
a vždycky, když jsme někam přijeli, tak chtěli, aby
hrála něco ona a ne já a vždycky jako obdivovali to,
že ona, v tak malým věku, dokáže zahrát, tak těžký
skladby, které byly třikrát těžší než ty co jsem hrála
já o dva roky a půl později…to vím, že mě třeba
jako, že mě jako, to vím, že mě třeba jako…

Sestra jako konkurence

Až sugestivní zadrhávání „to vím, že mě třeba jako, že
mě jako, to vím, že mě třeba jako…“

V: Kdy ti začala třeba ta lupénka?
P: (přemýšlí) Ježiš, to já nevím, ale podle mě na
táboře…v ňákejch sedmi osmi letech…v ňákých
sedmi osmi letech na táboře no.
V: Napadá tě něco…vztah, souvislost spíš teda…

Splývání s názory okolí jako
způsob dosahování dokonalosti

P: Tak nejdřív to dostala ségra na školce v přírodě.
Vždycky to bylo jakoby odloučení od rodičů, když
jsme byly jako obě dvě zranitelný, v ňákým, v ňáký
skupině lidí, protože jsme obě dvě jakoby hrozně
fixovaný na názoru těch ostatních, to co si o nás
myslí, obě chceme vystupovat navenek prostě
dokonale. Úplně jako chceme se všema mít dobrý
vztahy, úplně jako nekonfliktní a neumíme se
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Odloučení od rodičů znamenalo zranitelnost obou
sester a přineslo lupénku
Závislost na názoru okolí.
Bez okolí nelze být dokonalý navenek?
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postavit jako tomu, když proti nám něco, něco má
jako.

Touha po dokonalosti navenek
Neschopnost jít do konfliktu
Neschopnost vyrovnat se s cizím neg. názorem

V: To má zdroj v kterým z rodičů, nebo z rodiny?
Nebo komu to připisuješ tohle.

Vyhovět rodině znamená být
někým

P: Celkově tý rodině prostě. Vždyť je to rodina
bláznivejch umělců a od malička, od malička
babička s dědečkem furt měli, musíš studovat a
bejt dobrá a dostat se…a největší, a když jsem se
dostala na DAMU, tak jsem měla největší radost, že
to můžu říct babičce s dědou jako, že konečně
jakoby v jejich očích něco, v jejich očích něco budu
(tiše). Teď představa, že jim řeknu babičko,
dědečku bohužel jako, jsem neuspěla, jsem
neúspěšná herečka, kterých je tisíc a hrát dál
nebudu, nezlobte se na mě…a jako, jako teď už je
to v pohodě, teď už jsem, vím že to není to
nejdůležitější, a že je tisíc dalších věcí, ale
představa toho, že přijdu za nima a řeknu
jim…sorry vaše vnučka, váš genius, geniálních
prarodičů, je bohužel neúspěšná herečka, je trošku
jako nepříjemný. I když teď se tomu spíš jako
směju, než že by… Jako vlastně nejvíc ponižující, co
mi přijde je označení jako zhrzená, zhrzená
manželka, zhrzenej milenec, zhrzenej umělec,
zhrzenej neúspěšnej jako… Vlastě já vím, co je to
totiž (hlasitě a nadšeně). To ponížení je to, když je
někdo neúspěšnej a nedokáže se s tím
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Babička s dědou jako „celá rodina“
„rodina bláznivejch umělců“ jako kritika nároků na ni
Výkon pro uspokojení nároků babičky s dědou
Je „něco“ jen když naplní představy babičky s dědou

Je neúspěšná tedy není nejlepší, je jedna z mnoha
„…a jako, jako teď už je to v pohodě, teď už jsem, vím
že to není to nejdůležitější“ jako nepřesvědčivé
sebepřesvědčování
Není taková jakou by ji chtěli mít (otázka její
současnosti, aktuální řešení)

Největší (skutečné) ponížení ve smyslu zhrzená jako
neúspěšná
Ponížení jako neschopnost vyrovnat se s vlastní
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Neschopnost vyrovnat se s vlastní
neúspěšností jako selhání ze
selhání

vyrovnat…to je to ponížení. Když je někdo…není to neúspěšností?
to zklamání jako ve vztahu, to že mě někdo
opustil…to je v pohodě, když se s tím dokážu
vyrovnat, ale když se s tím člověk nedokáže
vyrovnat, to je to čeho se bojím nebo to je ten
strach, to je to, to že někde selžu a bude mě to
trápit…to je to, to je to ponížení, to je to trapný…to Ponížení jako pocit ze selhání
je to…
V: To je ten pocit.
P: To je ten pocit toho…no, no, no…to je ono, to je
ono.

„…no, no, no…to je ono, to je ono“… opakování jako
zdůraznění vyřčeného významu

V: Výborně.
P: To je ono, teď jsem na to přišla.
V: Jak se cítíš...po tom rozhovoru, po tom všem…jak
je ti teď?
P: Jako už nejsem unavená rozhodně…už nejsem
prostě unavená. Fakt mě tlačí ty oči, ale to je z těch Ústup únavy
zářivek. Já je hrozně nemám ráda, ty zářivky…tlačí
mě nad těma očima…ale jinak to, jinak…já mám
pocit, že jsem něco, že jsem něco dokončila nebo
Pocit uzavření, vyřešení
víš, jako že…něco uzavřela, úplně jako že…
V: Mám pocit, že jsi trošku rozmrzelá, nebo se mi to
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zdá?
P: Rozmrzelá… (tiše)
V: Jako že třeba…
P: No to já mám teď takový rozmrzelý
období…protože se musím vyrovnávat s tím jako…s
tím co bylo a ňák si to sesumírovat…posunout se
dál. Je prostě, to jde hrozně ruku v ruce…konec
vztahu dlouho, dlouhýho (zívá) furt se to vleče, furt
se něco řeší…a konec ňáký party, která do teďka
fungovala každým dnem a teď končí. Konec školy a
jako zvláštní, že v tom celá ta parta snad kromě
jednoho člověka, kterej je právě bohužel ňákým
mým jako osudovým jako…osudovým jako
vzplanutím…tak všichni jsou jako na tom takhle,
jako účtování s tím co bylo. Otázka co bude dál.
Prostě to je takový, člověk je z toho rozmrzelej
prostě.

Vynořené téma je aktuální otázka k řešení.

Konec vztahu
Konec školy
Konec party

V: Celá ta reflexe, to interview…spíš tě to rozhodilo
nebo, nebo…se cejtíš celkem relativně v pohodě?
Nebo ti to poskytlo uvědomění určitý.
P: No, no, no jako…dobrý je, že jsem si uvědomila,
že to čeho se bojím, je vlastně ňáký selhání,
s kterým člověk není schopen vyrovnat a ne
selhání…
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Poznání, že selhání není totéž co schopnost se s ním
vyrovnat.
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V: Ano, ano. Selhává každý.

Být nejlepší jako jediná možnost.

P: …že to je jinej druh sehání, než jako selhání
normální, ale to že si s tím člověk není schopný
vyrovnat. Což je možná to, s čím se jakoby peru
teďkon…že mám pocit, že jsem v něčem selhala,
přitom vlastně…je to, vlastně vím, že to není
pravda, jo, protože…protože mám jakoby absolutní
a absolutistický požadavky v tý perfekci a v tý
dokonalosti, bych chtěla, aby to co jsem teď bylo
prostě úplně to nejlepší a tím, jako že nejsem,
nejsem na tom nejlepším…že v tom žebříčku
prostě těch lidí kolem sebe…nejsem ten úplně ten
nejvíc, nejvíc nejlepší, ale jenom prostě já nevím
dobrej nebo slušnej nebo…na cestě teprv a tak
mám pocit, že jsem selhala a teď se s tím, teď se
s tím ňakým způsobem peru a nejde mi to a proto
si připadám trapně a nebo já nevím…. Takhle
racionálně to jde, ale uvnitř prostě mám pocit, že
jsem nejvíc nejhorší úplně…nej, nej, nej jako, nej
prostě takový ty nafoukaný, nafoukaný jako pocity,
že jsem střed světa, jako no…přitom vím jako že
ne, ale…ego.
V: Dobře díky.
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Opakování „nejsem ten úplně ten nejvíc, nejvíc
nejlepší“ jako snaha o superlativ
Nestačí být dobrá nebo na cestě, ale nejlepší
Uvnitř je selhání
Opakování „…že jsem nejvíc nejhorší úplně…nej, nej,
nej jako, nej…“ jako zdůraznění neg. významu

Případ ♀B44 – IPA přepisu
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V: Tak pokračujem v reflexi. Pojď se mnou, otoč se,
takhle, otoč se. Tak, postavím tě před tvoji práci a ji
vnímej jako okno, jakoby ses dívala prostě někam
do tý krajiny, jako bys tam do ní mohla vstoupit
nebo jako kdyby ta krajina mohla vstoupit tady do
toho našeho prostoru. Co cítíš na těle?“
P: Já cítím zimu.
V: A nechceš jít blíž zřejmě, dobře. Zkus co cítíš na
těle. Jenom ty pocity.
Hrozná zima

P: Cítím hroznou zimu.
V: Hroznou zimu jo? Dobře.
P: Jo.
V: Pozoruj to na sobě...
P: Cejtim chlad.
V: Kde ho cejtíš ten chlad?
P: No tady jako, jako na zádech a pak jde dolu
vždycky. Taková jako vlna.
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Chlad na zádech – vlny shora dolů
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V: Na zádech, hm...a vlny jako jo vlny?
P: Hm...
V: A je to takovej chlad jako když tě ofoukne
mrazivej vítr nebo...
P: Hm..no takovej..
V: Jo, takovej? Zažila jsi ho někdy venku někdy
třeba nebo tak?
P: Já nemam rády chlady, já dbám na to, abych
byla v teple.

Nemá ráda chlad.

V: Když jsi teďko přistoupila blíž, spontánně je to
lepší? Ten chlad..
P: Mně to vždycky jakoby projíždí v takovejch
vlnách.
V: Po zádech jakoby spíš..Jo, tak zkus jít ještě blíž
třeba o krok nebo o dva.... A jak teď? Popisuj jenom
to tělesný. Jenom to tělesný. Pozoruj to, nikam to..
P: Tady, tady cítím svoje obvyklé, lehký vánek
kolem článku prstů. Tady už je jakoby ten chlad
neprojíždí možná míň, ale vyloženě prostě...
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Chlad ve vlnách
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V: Hm...takový jako vanutí těch rukou. Je to
příjemný ten pocit na těch rukou, ten vánek nebo
nepříjemný?
P: No jako příjemný to neni, to nemůžu říct že by to Nepříjemný lehký vánek kolem prstů Říká, že je to
bylo jako..
obvyklý pocit.
V: A to mrazení?
P: Taky to neni příjemný.
V: Dobře, teď se zkus otočit zády k tomu obrazu. Co
se změnilo?
P: Cejtim to pořád.
V: Uplně stejně?

Změna polohy zády k artefaktu nevyvolala změny.

P: Hm..
V: Tak to pozoruj chvilku, udržuj se pouze jenom na
to tělesný pociťování. Nezaujímej k tomu žádný
stanoviska, jenom to pozoruj. Pusť to, nebraň se
tomu..
P: Jakoby to, to projíždění toho chladnutí to
v podstatě necítím jenom jakoby drobný náznaky.
A tady to.. jako bych měla ty ruce někde, prsty
jinde. Řekla bych ponořený ve vodě, ale to neni
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voda, to je prostě..
V: No, zkus to ještě popsat ty prsty znova. Když to
neni voda, co to je?
Prsty jakoby jinde – jakoby ve světě chladného větru
P: Prostě mi tam fouká vítr.
V: Hm.. nutí tě to třeba jít dál, nebo si sednout
nebo..
P: Ne.
V: Je ti to jedno?
P: Ne, neni mi to jedno.
V: Zkus jí tak o krok, o dva kroky dál, zůstaň pořád
zády ještě. Co se změnilo? Na těle.
P: Pořád to cítím, já bych možná řekla že jako mráz
možná?! Teď necítím vítr, předtim jsem cítila vítr a
teď cítím mráz, podél rukou mráz. Tady víc, tady
míň.

Vítr se změnil v mráz

V: Hm..aha a ta záda se změnila?
P: Ty záda teďko jako tak vůbec v podstatě. To na
mě vidíš, když mi jakoby proběhne..jako teď ne.
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Pociťování zmizelo ze zad a je jen v rukou
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V: Hm..a větší mráz je teda vlevo, hm. Na levý ruce.
P: Teď mi projela vlna na záda.
V: Pozoruj..
P: Tady mam, tady mam v podstatě tu ruku jako
řekla bych teplou.

Mráz jen v levé ruce. Pravá je teplá.

V: Hm.. tu pravou. Zkus jít ještě o krok dál dopředu.
Nezapomínej na to, zůstávat v kontaktu s tim
obrazem, kterej působí a řekni co se změnilo?
P: No když jsi mi připomněl, že mam bejt
v kontaktu s obrazem, tak mam pocit, že to zase
jakoby mrazí i na obou rukách. Předtim jsem měla
pocit, že to jakoby ustává a jak jsi řekl,: „Buď
v kontaktu s obrazem.“ ,tak jsem to začala cítit na
obou rukách..

Připomenutí kontaktu s artefaktem znovu zintenzivnilo
mrazení v obou rukách.

V: Ano, ano, hm...Dobře, otoč se čelem k tomu
obrazu, dívej se na něj a řekni, co se změnilo teď,
když se vracíš k tmu kontaktu vizuálnímu?
P: (13) Cítím to pořád...víc v pravý ruce.
V: Hm...to je zajímavý. Běž kousek blíž, tak o dva
kroky.
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Opět víc v pravé ruce
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P: Mrazení je tam v podstatě jako jakoby jako furt,
teď zase mam pocit, že to je víc v týdlentý ruce a
prostě projíždí mi to zádama. Neni to tak mrazivý
jakoby v těch zádech.

Mrazení trvá
V druhé (pravé) ruce

V: A ten vánek kolem těch rukou tam je?
P: Neni to vánek ne, teď je to spíš jako, spíš jako
Mráz (ne vánek)
mráz.
-------------------------------------------------------------------V: Dobře, když to tak teď pozoruješ, řekni mi jestli
jsi v životě někdy se takhle cítila, na těle. Co tě
napadne spontánně?
P: Mě nic nenapadá, že bych musela bejt někde
bez rukavic? Že bych měla ruce ponořený ve vodě?
Já nevim...
V: Jenom to pozoruj, jestli něco vyvstane.
P: Já bych bez rukavic nešla nikdy, já prostě...moje
děti chodí bez rukavic, já chodím furt v rukavicích,
já jako..
V: Nikam to netlač, nechtěj si rozpomenout, jenom
prostě nech plynout volně myšlenky i ty tělesný
pocity. Zůstávej v kontaktu s tim artefaktem a
zkrátka je čas na to, počkej si, jestli něco nevstoupí
do vědomí situace, kterou by ti to mohlo
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Utvrzování o tom, že potřebuje mít ruce v teple (stále
nosí rukavice)
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připomenout.
P: přemýšlí (14) Teď to sílí, uplně to sílí. Nevim
jestli je to vítr. Teď je to vítr. Je to vítr. Fouká.
V: Nic, žádnej..
Zintenzivnění větru v konečních prstů

P: No ty konečky těch prstů.
V: Žádná představa k tomu nepřichází? Jako
situace určitá?
P: Ne.
V: Takže ses nikdy necítila v takový situaci?
Samozřejmě to nemusí bejt situace typu bez
rukavic na horách že jo? To, tomu rozumíš.
P: Hm... Cítim jak mi pulsuje v tý ruce.

Pulsování v ruce

V: V tý pravý?
P: Obě jsou chladný.

Obě ruce chladné

V: Je to živá, živá struktura tvoje, je to krajina, do
který můžeš vstoupit a která ti přináší tyhle mrazivý
pocity a ty mrazivý pocity jsou určitý stopy, který
v nás zanechaly životní události a zkušenosti.
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P: (15) Uplně, uplně cítím prostě jak to tam jako
rytmicky prostě protepává v současnym jakoby,
jakoby chladu prostě. Mně ty prsty prostě mrznou.
Chvílema na ně fouká a chvíli mrznou, zase..

Protepávání, chvílemi fouká vítr chvílemi prsty mrznou

V: A automaticky nic ti to nepřipomíná.
P: Ne.
V: Žádnou situaci. Když to pustíš do sebe a necháš
to na sebe působit a vezmeš do vědomí celej svůj
život, tak jak jsi ho prožila až do dneška, tak neni
tam žádná situace, která by ti to evokovala, nebo
zkušenost určitá. Krom toho, že bys někde byla
vyloženě bez rukavic. Nebo setkání s člověkem
nějakym, že by ti to připomnělo.
P: Mě jenom jako napadá, že prostě, a nevim jestli
je to pravda, že máma má chladný ruce jako.
V: To je důležitý.
P: To mě napadlo, ale nevim jestli je to pravda
nebo..
V: Jako napadlo tě to, ale ty to nevíš jestli to tak je.
Ty máš ten pocit.
P: Né, já teďka nejsem schopná říct, jestli je to
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Není si jistá, jestli má její mama chladné ruce, ale
napadlo jí to.
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reálná informace, která se jakoby někdy..
V: Né to neni o reálných informacích, tohleto je o
pocitech, o obrazech, který vstupujou do vědomí
bez ladu a skladu. Takže pokud tě tohle napadlo,
nemusíš to nějak verifikovat jestli máma skutečně
má nebo nemá. To není o mámě, tohle je o tom, že
tobě to vstoupilo prostě do vědomí. Nějaký další..
P: Čili tam, tam kde mi končí ten svetr, tak
v pohodě tam jsem jako prostě.. A tady mam
nechráněný ty ruce.
V: Cítíš někdy, cítila jsi někdy souvislost jako chladu
v těch rukou třeba s tim, že jsi měla nějakou situaci
s mámou spojenou nebo s jinym člověkem, nebo se
zkouškou, s obavou, protože ten pocit asi neni
uplně kladnej, takže spíš jako z těch zkušeností..
P: Na těch rukou? Ne. Mě jako, jako napadá prostě
k tomu jakože držet se s někym za ruku a..
V: A?
P: Já nevim, tak asi jakoby když má člověk studený
ruce, tak by to tomu druhýmu nebylo příjemný
naopak on by to potřeboval prostě, aby mu ty ruce
zahřál..
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Potřeba zahřát ruce od někoho jiného
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V: To je v oblasti né zkušenosti, ale spíš tvých úvah
jako o filosofických, o přání určitym.
P: Tak jako, jako já jako mam jakoby fyzickou jako,
jako potřebu prostě jakoby s někym chodit za ruku
třeba..

Potřeba chodit s někým za ruku

V: Hm..zkus udělat..
P: Teď tahle ta je teplejší, tahle (levá) je chladnější.
V: Levá je chladnější. Zkus udělat zase krok
dopředu nebo dva, jít jako opravdu uplně blíž. Jseš
v kontaktu s tim artefaktem, s tvym artefaktem a
co se změnilo na tom těle?

Pravá ruka teplejší, levá chladnější

P: No prostě mě to mrazí.
V: Pořád je to stejný jakoby?
P: Já jako od začátku myslim na to, že prostě tady
je jakási náhoda, mě mrazej ruce a teď mi dejme
k tomu ještě k tomu napadlo, že mi mohly mrazit
ruce, když jsem máchala plínky Johanky v potoce
na chalupě.
V: To ti vstoupilo do hlavy první?
P: To mě teďka jako prostě napadlo mě to.
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Máchání plenek dcerky v potoce
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V: Napadlo. Hm...Johanky?
P: Johanky.
V: Jde to dál nějak tahle ta myšlenka? Rozvíjí se to
nějak dál?
P: Ta myšlenka se nerozvíjí. Johanka je prostě… já a
tenkrát mi tam nějak uplaval, uplaval mi tam
prstýnek dokonce nějak.
…jsem tam byla sama na tý chalupě. Johanka byla
malá. Máchala jsem ty plínky v tom potoce, ale oni
ve finále ony, ony ale čistý nebyly, protože tam
byly nějaký řasy na tom. Chtěla jsem, aby tam jako
byl V. (manžel) častějš, on tam nebyl. Já jsem tam
byla jednu dobu vlastně než, než začaly ty
prázdniny, tak tam vlastně ani v okolí skoro nikdo,
nikdo nebyl. Tam byla taková jako..

Byla sama na chalupě bez manžela

V: Hm..mění se něco teď, když o to tom mluvíš?
P: No mam pocit jakoby je mi je možná trochu
teplejš zejména na tý pravý ruce.
V: Hm..když jsi řekla, že ti to připomnělo míchání
těch plen.
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Teplejší pravá ruka
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P: Máchání.
V: Máchání těch plen, tak kterou uplně konkrétní
situaci nebo obraz sis vybavila? Jestli jak klečíš
někde u po..konkré..
P: Nó, nó tam jsou takový schody dolu k tomu
potoku, tam, tam prostě klečim..
V: A co jsi viděla?
P: A viděla jsem hlavně to, že ty plínky jsou
špinavý, že prostě se nevymáchaly. Teď mi zase
projíždí to to...

Pocit se váže k obrazu špinavých plen

V: No, no, no to je dobrý. Co se teďko, co se stalo?
Je ti zle?
P: Ne. Ne, ale teď mi to jakoby..
V: Vzalo, ten pocit. Chceš pokračovat?
P: Jo.
V: Chceš mi něco říct k tomu?
P: Já nevim co?! Jsem neobstála, neuměla jsem
vymáchat plíny?! Ztratila jsem u toho prsten?!
Chtěla jsem, aby tam byl Vlasta a on tam nebyl.
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Špinavé pleny jako vlastní selhání. Ztráta prstenu jako
selhání. Nebyla tam opora (manžel).
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Pauza (16)
V: Mění se něco...
P: Cítila jsem... jo trošku je mi teplejš.
V: Hm...výborně.
P: Nevim jestli jsem prostě jakoby cítila, jak
všechno zvládám sama a jak jsem samostatná. A ve
skutečnosti prostě jsem potřebovala, aby jako on
Cíla se být samostatná a přitom potřebovala aby s ní
byl se mnou.
byl manžel.
V: Hm.. pauza (17) Co se děje na těle?
P: Jako mam pocit, že to teďka necítím tak
intezivně. Cítím pořád tady, cítím nějaký chladno.
Tady mam, se mi zdá že né.
V: To teplo se dál nerozvinulo? Co tě teď napadá
k ještě v tuhle chvíli?
P: Teď mě nenapadá nic, teď, teď jakoby mam
v sobě až takový jakoby, jakoby prázdno.
V: Dobře, je ti dobře?
P: Hm..jo.
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Pocit prázdna v sobě.
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Interview-------------------------------------------------V: Tak si můžeme sednout, pojď se chviličku uvolnit.
Můžeš od toho odstoupit. Chceš mi něco říct co tě
těď napadá?

Vynořená situace reprezentuje
samotu.

P: No jo, prostě jsem byla osamělá, jsem byla
sama, byla jsem sama na tý chalupě, byla jsem
sama od tý doby, kdy se máma odstěhovala do
Blanska. Byla jsem sama, myslela jsem si jak, jak to
zvládam a jak, jak ty ostatní nepotřebuju.

„…no jo, prostě jsem byla osamělá…“ jako vyjádření
určité nechuti přiznat
Vynořené téma reprezentuje samotu.
Přeceňovala se?

Samostatnost vrhá do samoty.
V: Hm.. Cejtila jsi tuhle situaci konkrétně na tý
chatě sama jako ve svym životě nějakym způsobem
významnou nebo běžnou?

Pocity samoty jsou důvěrně
známé.

P: Ne, no běžnou, normální, normální. Máma se
odstěhovala když mi bylo 18 nebo 20?! Od tý doby
jsem bydlela sama.
Vynořené téma zastupuje známou situaci – „sama“.
V: Co tě k tomu spontánně ještě napadá, než se
zeptam dál na další takovou podstatnost?
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Být samostatná není správně.

P: No že jsem byla prostě hloupá, jsem byla
hloupá, protože jsem si myslela, že to je prostě jak
jsem, jak jsem jako samostatná a, a jak všechno
prostě sama zvládnu a, a že to byl prostě jako
omyl. Né v tom že bych to nezvládla, že to bylo
jako špatně nebo jak, jak bych to řekla.

Chápala se jako samostatná.
Samostatná znamená hloupá?

V: Co znamená hloupá?
P: Pyšná!?
Pyšná znamená hloupá?
V: Když jsi řekla při tý reflexi naivní, tak taky to tak
patří do toho hloupá nebo..

Samostatná znamená pyšná.

P: Né mně spíš připadá jako pyšná, sebevědomá na
to že jsem sama a..
V: Jakou roli tam hrál ten Vlasta nebo všichni ty
ostatní. Co jim přisuzuješ spontánně uplně jak to
cejtíš?
P: Teď vůbec nejsem schopná prostě odpovědět.
Vůbec nejsem schopná prostě odpovědět.
V: Špatná otázka?
P: Nevim, nejsem schopná odpovědět spontánně.
V: Zažila jsi v životě i jiný situace, při kterých ses
230

434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462

cejtila takhle sama, nebo jak ještě jinak ses cejtila?
P: Ještě, ještě jakoby mi vyvstává na mysli, že jsem
se tam jednou jako bála, nebo prostě že jsem měla
jednou živej sen, že tam jdou nějaký, nějaký zloději
do tý chalupy.
V: A to bylo ve stejnym období, ve stejný době?
P: Hm..
V: A měla jsi v životě i v jiných situacích jako
takovejhle pocit osamělosti nebo jak to mam říct.
P: No já asi...asi vždycky?! Asi vždycky, ale já jsem
to jakoby jsem to považovala za, jako za přednost.
Osamělost jako naučená přednost.

Pocit samoty je známý. Pocit samoty jako přednost.
V: Rozumim, rozumim... V tom smyslu jsi i myslela
to hloupá?

Samostatnost je okolím viděna
jako nepřístupnost
Samostatnost jako nutnost.
Samostatnost jako vzdor.

P: No, no v tom smyslu jsem myslela.. Ještě mi
napadá, že ještě mi máma řikala, že já jsem strašně
jako nepřístupná, že mě jako lidi nezajímaj, ale...ve
Podle matky samotná, samostatná jako „nepřístupná“.
finále prostě to byla jako... pokud jsem tak
působila, tak to, to, to bylo o pravém opaku, to, to
„…tak to, to, to bylo o pravém opaku, to, to byla jakoby
byla jakoby naopak maska nebo možná jako
z nouze ctnost prostě. Vy nemáte zájem, tak prostě naopak maska…“ téma, které rozrušuje.
já jsem jako samostatná, já vás nepotřebuju.
Samostatnost jako reakce na nezájem?
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pauza (15)
V: Jakou roli hraje podle tebe, tvýho názoru
tenhleten pocit? Jak bys ho vlastně nazvala ten
pocit. Je to teda osamění nebo je to jakási lichá
pýcha nebo Co to teda je nejvíc?

Ruminace.

P: Ne, je to nepřiznaný osamění.
Vynořené pocity jsou nepřiznané
osamění.

Vynořené pocity (situace) jsou „nepřiznané osamění“
V: Hm..nepřiznaný osamění, to je zajímavý. Jak se
cítíš teď, když jsi to řekla?
P: V pohodě.
V: A co teď v sobě cítíš?
P: (hluboký nádech, výdech) Teď nemůžu říct, že
bych něco jakoby..
V: Revoltu nebo...
P: Ne, ne, ne to ne.
V: pauza (11) Ty jsi tam zmínila ty pleny, tu
konkrétní situaci, kdy jsi tam viděla jako ne jako
neuplně dobře vypraný pleny. A viděl jsem, že je to
citlivý téma v tom smyslu, že jsi řekla: „Nejsem dost
dobrá vyprat ty pleny.“ Co tě k tomu napadá?
Spontánně..Je to téma taky?
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P: No tak jako to neni spontánní odpověď. To bylo
vždycky moje téma.
V: Teda jako že jsi o něm věděla.
P: Že nejsem dost dobrá?
„Nejsem dost dobrá“ jako trvalé
téma.

Samostatnost a osamělost jako
vzdor.

Pocity nedostačivosti jsou trvalé téma.
V: No když to neni spontánní, tak je to o tom, že jsi
to promejšlela dřív v podstatě jaksi mimo tady tu
reflexi. A bylo to citlivý, protože se tě to dotklo až
jako k určitý lítosti. Co to vlastně znamená ta
lítost? Čeho se to týká uplně konkrétně?
P: Hm..Že jsem dělala nesmyslný věci?! Že jsem
prostě hrála hrdinku a máchala jsem pleny
v potoce místo toho prostě, abych se snažila
přiblížit k V. (manžel)?!
Byla samostatná a sama, protože dělala hrdinku.
V: Hm..čili to nebylo jakoby výčitka Vlastovi, že jsi
dělala třeba něco za něj ale naopak..
P: To ne, to ne.
V: Čili spíš jakoby teda..

Opakem samostatnosti je péče o
vztahy.

P: Měla jsem se věnovat důležitějším věcem než je
máchání plen, což jsou vztahový věci.
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V: Hm...rozumim, rozumim. Trvá tady to, tady ta
témata dvě. To znamená jakási, jak jsi řikala
osamělost, nebo nepřiznaná osamělost, což souvisí
úzce s tim, že dneska vidíš to tak, že jsi dělala věci,
který třeba dnes vidíš, že nebyly tak hodnotný a je
to téma, který má v tvym životě jakou roli?
P: Já si myslim, že je v podstatě jako vyřešený,
doufám.
Osamělost není přesvědčivě
vyřešené téma.

Nestavět si bariery proti blízkým
jako řešení osamělosti.

Bariera vůči mámě.

Doufá, že vynořené téma je vyřešené.
V: Jak vyřešený? Co to znamená?
P: Že si já nestavím nějaký bariéry vůči těm lidem,
protože to jaká je máma, jakej je táta to
neovlivnim, ale nestavim si vůči nim bariéry. I když
nejsem si teda uplně jistá, jestli teda když jsem to
řekla, že to je pravda, protože vůči mámě si jako
bariéru nějakou stavim rozhodně. To jo, to jo.
Nechci, aby do mě viděla. Jako vůči mámě jsem já
jako M. (dcera) prostě.
V: A z hlediska významnosti toho tématu když by jsi
spontánně pocitově ho posoudila. Je to téma
kardinální, centrální nebo marginální, okrajový?
Tvýho života myslim…
P: Určitě je důležitý.
V: Mohla by jsi uvést nějaký jiný témata nebo třeba
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Řešení vynořeného tématu
Přes výhrady k bližním si k nim snaží nestavět si
bariéry. Bližní nejsou podle jejích představ?
Rozporuplnost.
Staví si barieru aby do ní máma neviděla.
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co tě napadá tvýho života, který jsou taky důležitý?

Vynořené téma (osamělost) jako
největší osobní téma.
Osamění znamená být mimo
kolektiv.

P: Tohle to je prostě největší téma moje, to je
prostě téma jako tady je nějaká parta lidí nebo
hrající si děti a já jsem, já stojím mimo. …když jsem
třeba byla v psychoanalýze, tak uplně mam strašně
nádherný, krásný vzpomínky na to, když jsme
jezdili na ten tábor a já jsem tam nestála mimo,
mimo tu partu, ale byla jsem, byla jsem....mi zase
projíždí ten chlad...byla jsem prostě, prostě
součástí. O tom se mi zdály sny.

Být součástí jako toužebné přání.
V: A ty mluvíš o teoretický skupině jo?
P: Ne.
V: Tak o jakym táboře nebo..
P: Né když jsme jezdili na dětský tábory, protože
jsem tohle jakoby probírala x-krát před tim a mam
s tim prostě uplně, uplně spojený..
V: Jo, čili to je vzpomínka probíraná
v psychoanalýze?
P: Jo, jo takhle. Takže vždycky si někde hrála nějaká
parta lidí a já jsem stála mimo, nebo vždycky byla
někde nějaká skupina lidí a já jsem byla mimo.
Akorát na tom táboře tam, tam jsem byla prostě
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Vynořené téma je největším tématem.
„tady je nějaká parta lidí nebo hrající si děti a já jsem,
já stojím mimo“ jako metafora osamocení

„…byla jsem, byla jsem....mi zase projíždí ten
chlad...byla jsem prostě, prostě součástí…“ opakování
slov a znovuvynoření chladu jako manifestace citlivého
tématu. Být součástí jako toužebné přání.
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Být ve středu jako opak být mimo
kolektiv.

uprostřed.
Byla uprostřed.
V: Stala se ti ve tvym životě určitá událost, která
nesouvisí tady s tim tématem třeba, nebo nemusí
souviset. Byla to významná událost tvýho života,
myslim z hlediska toho, že to byla třeba já nevim
tragická nebo hodně radostná událost. Něco co
bylo pro tebe nebo co čemu jsi třeba přikládala
velkej význam ve svym životě.
P: Čemu jsem ve svym životě přikládala...já..
V: Řikam nemusí se to týkat přímo toho tématu jo.
Řekněme, že někomu zemře třeba někdo blízkej
nebo já nevim něco radostnýho se stane. Prostě
něco podobného..
P: Jakoby v tý době kdy jsem to prožívala, že jsem
tomu přikládala, protože teďka jakoby, teďka
jakoby zpětně, ale to neni nic spontánního, to jsou
prostě několikrát omílaný témata prostě.
Odstěhování se z Ostravy, kde prostě tam jako byl
ten kolektiv těch dětí, tam jsme měli prostě tu
partu a pak když jsme se přestěhovali, tak já už
jsem byla vždycky sama. Já jsem...no prostě tak.
V: Jiná událost, která by třeba se vymykala uplně
tomuhle rámci? Třeba jak řikam smrt, tragédie
nějaká rodinná, vyloučení nebo naopak velmi
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radostná událost. Napadá tě něco spontánní?
P: Ne.
V: Zemřela ti babička, děda někdo takovej?
P: Hm..
V: Byla to pro tebe bolestná věc? V tý, ty jsi byla
malá?
P: Já, babička když zemřela, tak jsem byla uplně
malá a když zemřel děda, tak mi bylo 10 let nebo
8. Já si akorát pamatuju, že jsem na tom pohřbu
omdlela a vynesli mě a víc nevim.
V: A v tom tvym životě potom jsi se s tim
vypořádala jaksi bez problému a nehraje to, nebo
nevíš o tom že by to hrálo nějakou významnou roli.
P: Nevim o tom, nevim. A pak jsem měla ještě
babičku, což byla vlastně dědova, dědy Š.
manželka, ale v momentě kdy děda umřel, tak
máma s ní vlastně přerušila více méně kontakty,
protože to byla její nevlastní matka a ta babička
byla taky prostě jako já jsem jí měla ráda. To byla
další prostě jako... teplá, teplá prostě osoba, která
ti prostě dává nějaký teplo.
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Babička byla osoba, která dávala teplo.
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V: Kdybys měla někomu říct , co v tvym životě bylo,
co si pamatuješ ze svýho života jako, jako výrazně,
výrazně...výraznou, výraznou nemyslim tim..může
bejt i negativně i pozitivně zkušenost nebo událost.
Jaká by to byla?
P: Když jsem se pokakala v první třídě ve škole. To
si pamatuju. Pak si pamatuju, když jsme byli
v Ostravě, tak že jsme se přetahovali o nějakej
klacek a jednomu klukovi se zadřela nějaká tříska
do ruky nebo něco. Já jsem to pociťovala jako svojí
prostě, svoje vlký jako svou velkou vinu.
V: Jako selhání určitý?
P: No
V: Ještě něco?
P: A pak tam byl jako pozdní návrat domů nebo
něco takovýho.
V: Hm...A třeba i v dospělosti bereme život tak jak
ho pamatuješ celej až do teďka, tak už pak nebyly
žádný výrazný, který by si, který by tě napadlo i
teďko?
P: Mně připadá, že to bylo všechno takový jako,
jako pak už to bylo všechno takový jako, jako
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smutný.
V: Až do teď?
P: Do teď né jako poslední, poslední období mýho
života je, je spokojený.
V: Dobře, napadá tě teď zpětně, když se vrátíme
ještě k tý reflektivní zkušenosti nebo k tý situaci,
kterou jsi tady prožila, napadá tě něco spontánně?

Samostatnost a samota přišla
zvenčí.

P: Napadá mě, napadá mě k tomu jenom jak prostě
já jsem se měla chovat jinak prostě, já jsem takhle
byla naučená. Takhle mě do toho postavili prostě a
Postavili jí do toho.
moje máma mě nic jinýho prostě nenaučila.
V: Co to je, do čeho tě postavili a co tě teda naučili.
P: Být chladná, odtažitá, samostatná,
nekamarádíčkovat se s někym prostě neudržovat
nějaký vztahy. Neklást důraz na vztahy.

Máma ji naučila být odtažitá, samostatná, neklást
důraz na vztahy.

V: A co ti, co ti na tom vadilo tady na těch všech
charakteristikách?

Samota jako výsledek máminy
výchovy.

P: No že prostě výsledkem toho bylo, že já jsem
byla furt sama.
V: Takže výsledek ti vadil?
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Byla jsem sama protože mě to naučila máma.
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P: Hm...Já jsem furt chtěla být jakoby přijatá do,
do, do toho kolektivu, ale prostě.
Stále chtěla být přijatá kolektivem.
V: A toužila jsi to udělat jinak? Jak?

Lepší a hezčí jako vstupenka do
sociálního světa.

P: Toužila jsem být lepší, lepší, aby prostě jsem si
zasloužila, aby prostě mě přijali mezi sebe. Lepší,
hezčí.
Jako lepší a hezčí by mohla být přijatá?
V: Kdo?
P: Všichni, okolí, svět.
V: Jsi řikala, že oni tě něco naučili máma a někam
tě postavili a ty jsi cítila, že je to dobře to co děláš
už tenkrát, nebo jsi cítila že vlastně chceš něco
jinak a jak?
P: Né, pak jako v nějakým jakoby dospělým věku
třeba jsem jako cítila, že to je, že to je dobře,
ale..tenkrát jsem měla jako, jako pocit, že já jsem
prostě jaká jsem samostatná.
Samostatnost chápala jako dobrou.
V: Takže to byl přijatej model.
P: Hm..
V: A realizovanej vlastně. To co tě naučila a do
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čeho tě postavila (máma). Rozumim tomu dobře.
P: Hm...no..
V: Dobře. Ještě něco mi chceš?
P: Já nevim.
V: Tak.
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Případ ♂J16 – IPA přepisu
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V: Já tě teď přivedu k tomu obrázku…pojď…podívej
se na něj a představ si, že to je živá struktura. Jako
když je to okno a měl bys třeba vyjít ven – někam
do takovýhle krajiny a teď by teda před tebou byla
tahle struktura, kterou tady vidíš namalovanou,
nebo jako kdyby to celý mohlo přijít sem k tobě… A
řekni mi , co cejtíš na těle, když něco takovýho
vidíš…
P: Husí kůži…
V: Husí kůži máš? Dobře, jenom to pozoruj, nijak se
tomu nebraň… Kde ji máš tu husí kůži?
P: Hlavně na rukou…
V: Na dlaních?
Husí kůže na pažích.

P: Ne, jako na pažích…
V: Dobře. Žádnej jinej tělesnej pocit nemáš?
P: Možná trochu strach…
V: A na těle?
P: Na těle… na nohou…
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V: Fajn. Jdi trošku blíž, o krok, o dva. Co se změnilo?
P: Ani nijak nic…
V: Pořád husí kůže?
Blíže k artefaktu zmírňuje intenzitu ohniska.

P: Ale už je to takový mírnější.
V: Zůstávej pořád v kontaktu s tím obrázkem (…) Je
to pořád stejný?
P: Spíš už ne…
V: Jdi ještě o krok blíž. (…) Co se změnilo?

Odeznění tělesných pocitů.

P: Nějak nic necejtim…
V: Dobře. Pojď zpátky, někam dál, zůstaň s tím
v kontaktu a řekni mi, co cítíš… (…) Taky nic,
pořád?

Vzdálení se od artefaktu – bez tělesných pocitů
P: Asi ne.

V: Dobře. Zpátky… Stoupni si k tomu zády a nech to
na sebe znova působit – jakoby do zad – a co cítíš
teď na těle?
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P: Hřejivo…
V: Hřeje tě to? A kde?
Zády k artefaktu – hřejivý pocit na zádech

P: Na zádech…
V: Pozoruj ten pocit, nic jinýho nedělej (…) Mění se
to nějak?
P: Ne…
V: Pořád stejný?
P: Jo…
V: A jaký je to teplo? K čemu bys ho přirovnal?
P: No…jako když mám ruku kousek od topení…
V: Hm, dobře. Jdi o krok dál…ještě…co se změnilo?
P: Míň to hřeje…

S odstupem (zády k artefaktu) menší intenzita tepla

V: Dobře. Pojď blíž…teď tu budu s tebou
hýbat…dobrý… A co teď?

Přiblížení k artefaktu zády zvýšilo intenzitu.

P: Teď trošku víc…a už po celým těle…

Teplo po celým těle.

V: Výborně…jenom to pozoruj, nebraň se tomu a
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jen to pozoruj. (…) Řekni mi, zažil jsi někdy v životě
takovou situaci? Nemáš takovou zkušenost, kdy ses
takhle cítil, že jsi měl takovou horkost na sobě?
P: Jo, asi jo.
V: A konkrétně? Co tě napadá? Samo od sebe?
P: Když jsem někde byl a člověk, se kterým jsem
měl problémy, tak mi byl v zádech, jakože… jsem
věděl, že za mnou je.
V: A máš nějako takovou konkrétní situaci? Úplně
konkrétní – někdo, někde…
P: Jo, asi jo…
V: Co tě napadlo – která?
P: Když jsem byl základce a měl jsem tam problémy
s tím H…
V: Takže když stál za tebou, tak jsi měl takový
pocity?
P: Asi jo…
V: Co se teď s tím pocitem děje na těle? Je to
stejný? Nebo jiný?
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Nepřítel v zádech.
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P: No…je to stejný…možná trošku silnější.

Horkost se po artikulaci situace zesílila.

V: Hm…tak to nech proběhnout, neboj se toho, jsi
úplně v bezpečí…pozoruj to…nesnaž se s tím nic
dělat a případně mi povídej, kdyby tam byla nějaká
změna…
P: Už to je jen na zádech, už to není po celým těle… Horkost se stáhla z celého těla opět jen do zad.
V: Jakoby to odeznívalo?
P: Asi jo…
V: Spoj si to konkrétně – ten pocit – s touhle úplně
konkrétní situací – s tím H. Vybavilo se ti to? Můžeš
popsat přesně, co se ti vybavilo? Kde on stál za
tebou?
P: Ve škole. Stál tak metr za mnou…
V: Někde ve frontě?
P: Na chodbě, když jsem se k němu…když jsme si
zrovna nadávali a já jsem zrovna otočil a šel pryč…

V: Tak k tomu to patří, tahle situace…Jenom si to
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Obava z chování nepřítele.

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

spoj, abys to viděl a nech to působit – vybav si tu
situaci a nech to působit (…) Mění se něco?
P: Trošku si mi jako rozbušilo srdce asi…

Bušení srdce. Prohloubení pocitu.

V: Výborně. Nech to celý proběhnout, v klidu (…)
Zůstaň s tím v kontaktu. Máš to v zádech, promítni
si tu situaci… Mění se něco?
P: Mně to přijde pořád stejný.
P: A srdce už úplně nebuší, to už se jakože zklidnilo. Srdce se zklidnilo.
V: Dobře, tak to překonáváš… Vedeš si dobře, to je
bezvadný (…)
P: Teď mě to hřeje na zádech…

Hřejivý pocit na zádech.

V: Hm… (…) nevypadávej z tý situace, z tý situace
s tím H., přičemž v zádech máš pořád ten artefakt…
P: Trošku mě hřejou tváře…

Hřejivý pocit v tvářích.

V: Výborně, to je skvělý, to je přesně ono…
P: Trochu mi i buší srdce…

Srdce trochu buší.

V: Výborně. A Horko?
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V: Výborně, vedeš si dobře. Jenom to pozoruj, nijak
se toho neboj, nech to proběhnout, úplně to pust,
tak je to správně (…)
P: Teď se mi potí záda horekm…

Horkost zad až do pocení .

V: Dobře, ono by to mělo jít do takovýho tepla, až
zpocení…
V: Takový vlny, jo? Tak znovu připomenu – seš v tý
situaci s nim, k tomu patří ty pocity…
P: (…) Teď mě hřeje to břicho…

Hřejivý pocit v břiše.

V: Co únavu, cítíš nějakou?
P: Spíš takovou ztuhlost…(…) Asi mě hřeje i čelo…
(…)

Ztuhlost. Teplo v čele.

V: Jen to pozoruj…povídej…
P: Teď jsem takovej ztuhlej…

Ztuhlost.

V: Pojď sem ještě kousek blíž…
P: Takhle když stojim…
V: Otoč se k tomu čelem, nech to působit. Co se
248

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

změnilo?
P: Už mi nehřejou záda (…) Ale srdce mi buší…

Teplo v zádech se při otočení čelem ztratilo. Srdce
buší.

V: Seš k tomu čelem. Je to pohodlný?
P: (…) Už tak nějak nic…

Pocity vymizely.

V: Cítíš ještě něco?
P: Trochu jako tlak na očích…

Tlak v očích.

Interview-------------------------------------------------V: Dobře. Já se tě jenom zeptám ještě teď k tý
reflexi… Reflexe je vlastně jakýsi vnímání,
rozjímání, přemítání o určitých tématech… To co se
objevilo vlastně v tý – nebo co na tebe působilo, co
se objevilo z toho obrazu a co se na tobě objevilo
na těle, tak ta situace s tím H. – jako téma,
řekněme, jak nad tím dneska uvažuješ? Nad tou
zkušeností, kterou jsi tenkrát s nim měl? Teď
konkrétně mluvím o tý situaci, jak ti stál za zády,
nebo jak jste spolu měli nějakej konflikt… To je
jedna z těch situací, kterých třeba mohlo bejt
mnoho… Jak o tom přemejšlíš dneska?
P: To jak bych se zachoval dneska v tý situaci?
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V: Ne, jak dneska to hodnotíš, když si na to
vzpomeneš, co bys k tomu řekl?
P: Já nevím…tak nějak asi zbytečnej strach…
Nevím… neměl jsem se asi otáčet zády k němu…
V: A on ti něco potom provedl?
P: No potom mi dal tu facku… jakože zezadu…
V: Zezadu?
P: Hm…no
V: A povídej mi trochu o tom vašem vztahu s tím H.,
nebo o tom, co vlastně mezi váma bylo…Jak bys to
popsal?
P: Takový to normální školský nepřátelství…asi…
V: Bylo normální nebo si se cejtil v ohrožení?
P: No, dával jsem si na něj pozor, ale nějak že by
byl…nebo že bych z něj cejtil, že by mě mohl,
hodně ohrozit, to zas ne…
V: Takže jsi neměl stres třeba doma jít do školy…
P: To ne, ale třeba když jsem byl v jeho blízkosti…
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Vynořená situace jako zbytečný strach. Zbytečný
strach proto, že mu bylo možné předejít. Opakování
„Já nevím… nevím…“ jako váhání či obrana před
vstupem do analyzování vlastních pocitů.
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V blízkosti agresora byl trošku ve stresu.

tak jako trošku…

V: A dělalo ti to dobře, když třeba do školy nepřišel,
nebo…?

Precipitorem pocitů ohrožení je
přímý kontakt

P: Tak když jsem ho v tý škole neviděl třeba celej
den, tak jsem prakticky nevěděl, že existuje, jinak
jsem ho neřešil…spíš když jsem ho zahlíd…

Zahlédnutí H. zvýšilo napětí.

V: Jakej to mělo příběh, ten váš nevraživej vztah
s tím H.? Jak to začalo?
P: Nějak – podle mě – když jsem jednou běžel po
chodbě s taškou, ve který jsem měl tělocvik, tak
jsem do něj tou taškou narazil nějak…
V: Nechtěně…

Vynořená situace má souvislosti
šikany

P: No…a jakože mě nějak okřik a já jsem běžel dál a
od tý doby mě začal sledovat a třeba občas do mě
strčil na chodbě…no a já jsem si to nenechal líbit,
že jo…a občas třeba i s kamarádama jen tak došli
do třídy, nebo na chodbě jakože ať jdu ven nebo
takový… Jinak nic…

Chování H. má znaky šikany.

V: Co si o něm myslíš, jako o člověku?
P: Takovej blbeček… arogantní, namyšlenej…
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Hanlivá charakteristika H.
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V: Agresivní?
P: To zas tak extra ne, spíš se předvádí asi…
V: Měl jsi v životě i nějaký jiný situace, ve kterých si
cejtil takovejhle podobnej pocit, nebo máš takový
situace? Když si vezmeš celej svůj životní příběh –
doposud – tak jestli třeba kromě tý situace nebo
situací s Hamouzem jsi zažil něco podobnýho… Kdy
jsi měl takový tělesný pocity jako teď?

Vynořená situace zastupuje
konflikt a nejistotu

P: Mmm…tak při nějakým konfliktu asi, podobným
– jakože nebo třeba jsem měl konflikt s jedním
člověkem a on měl třeba ještě víc lidí u
sebe…takovej pocit nejistoty…
V: A je to jenom s cizejma lidma, nebo jsi to někdy
cejtil třeba s tátou nebo když třeba bylo zle doma?
P: To zas ne…
V: Čili to je jakej pocit?
P: Asi ohrožení no…

Vynořená situace zastupuje pocity
ohrožení

V: Kolikrát se ti to vlastně v životě stalo – tyhle
ohrožující pocity?
P: Párkrát…mockrát ne…tak třikrát, pětkrát
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Podobné situace jako vynořená zastupují konflikt a
nejistotu. Nejistota v konfliktu jako ohrožení?

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

maximálně…
V: Když jdeš dneska do školy nebo se vracíš domů
ze školy s kamarádama, hrajou tyhle pocity
nějakou roli v tvým životě a mezi těma pocitama,
nebo jsou zcela výjimečný?
P: Výjimečný… Takový chvilkový v těch situacích,
jinak není to nijak vážný, jakože bych třeba na to
myslel nebo…vůbec

Pocity trvají krátce, váží se na konkrétní situaci.

V: A když třeba ses vypořádával s nějakejma
záležitostma ve škole, nebo zkoušení a podobně –
žádnej takovej pocit tam nebyl?
P: Možná tak, jako že se mi rozbušilo srdce,
nebo…spíš z nervozity… Jinak ne
V: Jak bys to charakterizoval vlastně – to bušení
srdce, byl to tak třeba důvod ohrožení, nebo to bylo
jinak…když se nad tím do hloubky zamyslíš?
Ohrožení jako způsob prožívání
konfliktních situací.

P: U toho zkoušení, jo? Asi to nebylo tak výrazný…
V: Jakože mírnější…
P: No, ale bylo to asi rychlejší, bych řek… já si to
teď přesně nevybavuju…ale jako cejtim to, no…
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I zkoušení ve škole vyvolalo mírné a krátké pocity
ohrožení.
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V: Jakou přikládáš roli tomu pocitu ve vztahu, nebo
tady k tý situaci, tady těm tělesným pocitům –
řekněme tomu ohrožení - jakou to má roli mezi
jinejma situacema nebo tématama tvýho života?
Když si teď vezmeš celej svůj život, tak třeba tam
byly nějaký výrazný momenty, který třeba se ti
zdály důležitější - jak se ti to zdá významný?

Ohrožení není tak výrazné jako
kladné situace života.

P: Jako docela jo – že to neberu jako nějakou
prkotinu, jako kdybych někde zakop a spad, ale
zase to neberu jako třeba oslavu narozenin nebo
nějakej hezkej moment…

Úloha situací vyvolávajících pocity ohrožení mezi
jinými situacemi. Vynořené pocity nejsou marginální,
avšak nedosahují výraznosti pocitů v kladných
situacích života.

V: To se ti zdá výraznější?
P: No…jasný, jako že nějaký momenty, který si
prostě zapamatuju rád – ty pozitivní…
V: Jasný, a z toho negativního – co se ti v životě
přihodilo – jestli můžeš uvést něco jinýho, než tady
třeba tyhle ohrožující pocity…co by to bylo?
P: Tak třeba když nám umřel pes… na to si
pamatuju…no a tady ta situace jako není zas tak
to…ale pamatuju si na ni jakože víc, protože je to
míň - menší dobu…
V: Je ten pocit – tyhle pocity ohrožení jsou přítomny
v tom životě jako skrytě pořád, nebo je to něco
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Smrt psa jako významnější neg. situace, avšak byla
slabší než vynořené pocity.
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úplně výjimečnýho, co tam prostě vstoupilo?
P: Jako když sem si na to vzpomněl, jo?
V: Já se na to asi špatně ptám… Třeba ta smrt toho
psa – když umřel pes, tak si měl jinej pocit?
P: To asi jo, no…
V: A jaký?
P: No smutek…
Smrt psa jako smutek nikoliv
ohrožení.

Smrt psa vyvolala smutek ne ohrožení.

V: A je ten smutek pro tebe jako výjimečnější, nebo
je výjimečná ta situace – ty pocity ohrožení?
P: Asi ten smutek – s tím se tak často nesetkávám… Vynořené pocity nejsou výjimečné.

Smutek je výjimečnější než
ohrožení.

V: To jsem si myslel…
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Případ ♀K27 – IPA přepisu
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V: Já tě představim před tvou vlastní mapu.
Představ si, že to je krajina do který bys mohla
vstoupit, vlézt nebo že to je nějaká entita, která je
živá a může přijít sem za náma. Řekni mi, co cítíš
na těle.
P: Chlad v dlaních...se ukotvil. Jinak je mi příjemně. Chlad v dlaních.
Možná trochu těžší ruce.
V: Chlad, těžší ruce..Co znamená ukotvená?
P: Jakože pevně stojim a nemam pocit nějaký Pocit pevného ale nehybného postoje.
slabosti nebo padání. Zároveň nemam ani potřebu
se někam hejbat.
V: Pozoruj ty ruce a řekni mi, jestli jsou statický,
jestli je cítíš jako že stojej nebo jestli je ten pocit
jako nějak pohyblivej.
P: Je pohyblivej no. Cítim jak proudí vduch, vítr
kolem nich.
Vítr kolem dlaní.
V: Mění se to nějak?
P: Ne...nemění.
V: Dobře, udělej krok dopředu, zůstávej furt
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v kontaktu s tou entitou s tim jak na tebe působí,
jakoby jsi do ní byla ponořená a řekni mi potom
přiblížení co se změnilo?
P: přemýšlí (10) Ruce a pocit stability je stejnej. Přiblížení k artefaktu čelem vyvolal nové ohnisko –
Jenom...obličej mam pocit, že jsem se roztáhla, rozsvícení, roztažení v obličeji.
rozsvítila.
Trvá příjemné pociťování.
V: Je to pocit, kterej je nepříjemnej nebo je
příjemnej?
P: Je příjemnej..
V: Co cítíš jinde na těle?
P: Asi mi trochu víc ztuhly ty nohy. Je mam těžší
než předtim.
Ztuhlé nohy - zintenzivnění tíhy.
V: Dobře, vrať se zpátky o ten krok. Co se teď
změnilo?
P: přemýšlí (14) Je mi to míň příjemný než když
jsem byla blíž. Mam pocit jako bych ztratila Odstoupení od artefaktu čelem vyvolalo dojem ztráty
kontakt.
kontaktu.
V: Míň příjemný?
P: Hm...míň příjemný. Pocity na rukách stejné.
Pořád fouká vítr. Nohy jsou těžší, ale né uplně jako
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šutry. Stále nemam potřebu se někam hnout
kromě kroku blíž.
V: Tak zkus jít naopak ještě o krok zpátky. Možná
ještě o jeden. Tak, co teď?
P: Tělesný pocity jsou stejný, ale trochu i nepohoda
na mě vstoupila.
V: Hm..a kde na těle jí cítíš tu nepohodu?
Další vzdalování se artefaktu je nepříjemné v
obličejovém ohnisku.

P: V obličeji nejvíc.
V: Hm..to je zajímavý.
P: Možná v loktech, v horní části rukou..
V: Co tě to nutí ty lokty, kam tě to nutí zvedat je
nebo..

Vzdalování též ztížilo lokty.

P: Ne jsou těžký.
V: Hm...běž blíž a postav se k tomu zády. To je dost
blízko, kousek jako sem..no no no. A zase považuj
to za jako kdyby to byla nějaká bytost a teď stojí za
tebou, ty víš jak vypadá. Ty víš, že je to tvoje
autentický dílo. Nějakym způsobem na tebe působí
a co je v tom těle teďko? Co se změnilo?
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P: Mam pocit né obavy, ale jsem taková...nemůžu
přijít na to správný slovo. Ve střehu. Nervózní pocit
v břiše.
V: Nejistota určitá nebo..
P: Né nejistota, já si jsem jistá, ale ve střehu z toho,
že nevim co příde...co příde.
V: Udrž se jenom v pozorování v tý tělesnosti. Jak to
vypadá na těle. Co v břiše máš co konkrétně?
Změna pozice – zády k artefaktu, vyvolala nejistotu,
resp. nervozitu v břiše v podobě mravenčení.
P: Takový to mravenčení...
V: Hm...je to teda míň příjemný, nebo nepříjemný.
P: Neni to uplně nepříjemný. Je to takový to
mravenčení člověka, který když je člověk vzrušenej
nebo potřebuje podat nějakej výkon..
Mravenčení v břiše (před výkonem).
V: Hm...teď kdyby jsi šla kousek od toho dál, co se
změnilo?
P: přemýšlí (15) Mravenčení pominulo, ale Mravenčení se přesouvá z rukou na hruď.
přesunulo se jako vejš na hruď. Ruce jsou těžký a…

V: Dobře, a kdy ses takhle cítila v životě? Napadá
tě něco takovýho, taková situace, kdy jsi měla
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takovej tělesnej stav? Spontánní?
P: Tíhu..napadlo mě, když se naši měli rozvádět.

Rozvod rodičů. (tíha)

V: Takhle celkově ses cejtila i s tim na prsou na
rukou?..,.Jo?
P: No spíš ta, ta vnitřní tíha.

Rozvod rodičů je asociován s pocitem vnitřní tíhy.

V: Vnitřní tíha...Jakej okamžik se ti vybavil teďkon
vlastně? Když se naši měli rozvádět, jakej okamžik
jsi viděla, uplně konkrétní obraz.
P: Že sedim v pokoji vedle postele na zemi…
pauza (12)
V: Co se děje teď na těle? Klidně si to s tim spoj,
s tou situací, protože ten pocit k tomu patří.
P: Noo jsem v nepohodě. Mam tendenci se ošívat
když nemam jako pocit stabilního klidu. No ta tíha Tíha na prsou.
na těch prsou...ten pocit.
V: Je horší? Nech to proběhnout, nebraň se tomu,
jako kdybys to měla pustit do sebe a jen si to spoj,
protože tenhle pocit skutečně zastupuje tuhletu
situaci ve tvym životě. A pozoruj co se děje na těle.
Případně mi to popiš, jestli jsou nějaký změny.
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P: Mam pocit jakože to ze mě padá dolu do břicha Pocity se přesouvají do břicha a rukou bez změny
polohy. Tíha v břiše a rukou.
do rukou.
V: Chlad, teplo?
P: Ani jedno ani druhý. Ten pocit tý tíhy žije tou Tíha jako slabost (tíživost)
slabostí…
V: Jenom to tak pozoruj. Nijak se tomu nebraň, je
to tvoje. Neni to nějak nebezpečný.
Pauza (35)
V: Co se děje na těle? Jaký změny?
P: Mně to z těch rukou spadlo až do nohou, tak Tíha klesla do nohou bez změny pozice.
jsem taková přibitá k zemi.
Tíha v nohou (přibitá k zemi).
V: Co cejtíš na tom hrudníku?
P: Když to tam spadlo do toho, do těch nohou, tak
jsem cejtila, že jsem se toho zbavila, ale ono se to
trošku vrátilo v menší míře.
Tíha se vrací zpět
V: Udrž se v kontaktu s tim obrazem a s tou situací
s čim tam tíha souvisela. Co se změnilo?
P: přemýšlí (17) Se mi to tak rozlilo po celym těle
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do ztracena.
V: A jaký pocity ještě? Jenom tíha do ztracena nic Generalizace a oslabení pocitu tíhy – po celém těle a
víc?
do ztracena.
P: Hm...
V: Otoč se zpátky čelem. Tak, něco novýho na těle?
P: Zas mam těžký ty ruce v dlaních...opustilo mě Změna pozice čelem k artefaktu znovu artikulovala
takový to prvoplánový nadšení. Nicméně tíhu v rukou a nohou.
nemam...je to spíš neutrální pocit. Jsem...těžký
nohy mam.
V: Zkus jít k tomu blíž. Buď v kontaktu s tou
entitou.... Změnilo se něco?
P: No neni mi...neni mi dobře.
V: A jak ti neni dobře pocitově, tělesně?
P: Mam pocit, že hlava je jediná, která má..je Přiblížení čelem k artefaktu působí zhoršení –
taková volná, rozzářená, i když ne tak jako předtim rozzářená hlava a zbytek těla znehybněný.
a zbytek těla je konsternovanej.
V: Jako znehybněnej?
P: No...jako trošku násilně ukotvenej a neni mi to Tělo násilně ukotvené.
příjemný jako předtim.
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V: A ten tělesnej pocit je taky o tíze nebo o ustrnutí
nebo co tam je za pocit jako?
P: Neni to taková ta úzkostná tíha, tentokrát jako
tělesná tíha, v rukách hlavně, v lejtkách, nohách Tělesná tíha (ne úzkostná) –zejména ruce, lejtka, nohy
a hruď.
celejch a pocitová tíha na hrudi.
V: Hm..zůstávej jenom u toho těla, zůstávej na těle
pořád na tý rovině a řekni, jestli ses někdy takhle
cejtila. Jaká tě napadne spontánně situace nebo
zkušenost?......Chceš to říct nebo..
P: Já ten pocit znám, ale nemůžu ho přiřadit
k nějaký konkrétní události, žádná mi neproběhla
hlavou. Já mam pocit, že je to takovej krátkodobej Krátkodobý pocit na počátku spousty životních
pocit na začátku spousty problému, který mě problémů jako reakce na stres či neg. situaci.
v životě potkaly. Že takhle zareaguju na nějakej
stres nebo něco špatnýho.
V: A nějaká situace konkrétní ti vyplynula na mysli,
spontánně?
P: Ne.
V: Tim jaks to našla teda kde to bejvá...zhoršilo se
to na tom těle nebo zlepšilo?
P: Zhoršilo.

Pojmenování přineslo zhoršení.
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V: Hm..dobře, jenom to pozoruj, hlavně se tomu
nebraň, prostě to jenom pozoruj, seš v bezpečí a
můžeš to zkoumat vlastně. Kdyby ti bylo blbě, tak
z toho můžeme vypadnout joo, řekneš si. Nutí tě to
jít blíž nebo dál?
P: Hm..ne. Nutí mě si to prožít.
V: Hm... pauza (56) Mění se něco na těle?
P: Teď mi to z toho hrudníku, z toho břicha leze ze Tíha se vrací z končetin, zespoda do hlavy. Těžká
zbytku těla do hlavy, ta už neni lehká, je těžká. hlava.
Když už to vypadá, že to...že to odejde, tak přijde Intenzita odeznívá a vrací se ve vlnách
zase další vlna.
V: Je důležitý to, nechat to tělo, aby mělo možnost
si s tim pohrát samo. Důvěřovat tý tělesný
inteligenci, nezasahovat do toho hlavou v tom
smyslu, že bys to nějak chtěla ovlivňovat, bránit se
tomu a ták. Kdyby tě napadla spontánní nějaká
situace, která by se k tomu dala přidružit, nebo ona
se přidruží sama.
pauza (34)
V: Nějaký změny?
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Únava celková.

P: Unavilo mě to.
V: Hm..to je dobře, to je dobře, to je dobrá cesta.
P: Jsem taková klidnější, ty tělesný změny nejsou
tak markantní, nicméně jsou pořád stejný.
V: Žádná situace konkrétní se ti nevybavila?
P: Ne..
V: Kdybys jako...ona to může bejt situace, která
může bejt velmi stará nebo to může bejt naopak
nedávná, to je uplně jedno, z celýho života prostě
to když vemeš na vědomí, tak může přijít prostě ta
situace.
pauza (27)
V: Zůstává to zhruba stejně?
P: Hm...
V: Tak udělej krok zpátky jenom. Tak, co se
změnilo?

P: Neni to tak intenzivní, ale nemam pocit, že by to Podstoupení od artefaktu beze změny pozice zlepšuje.
bylo dobře.
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V: Hm..tak jdi naopak blíž, hodně blízko. Seš hodně,
hodně blízko u tý entity.
P: přemýšlí (15) Nijak významně to mě nezasáhlo.
Jsem s ní....v sou.. ne v souladu, ale nejsem s ní ve Přistoupení velmi blízko přináší poznání, že je s entitou
v souladu a nikoliv ve sporu.
sporu.
Interview-------------------------------------------------V: Dobře, tak můžeš jít od toho, sedni si. Tak, řekni
mi, když se objevilo to téma „rozvod rodičů“, ta
tíha, kterou jsi pociťovala, jaký má to téma ten
rozvod rodičů v tvym životě jakou hraje roli?
P: V současnym životě?
V: No, nejde o současnej život tak jako jakej tomu
přikládáš teď význam. Jak to bylo, jak to vnímáš, co
tě napadá k tomu uplně spontánně.

Tíha jako trvalý záznam vynořené
situace.

P: Teď už to pro mě žádnej význam v životě
nehraje, jenom si z toho intenzivně pamatuju ten
pocit tý tíhy. Pamatuju si, že to trvalo dlouho, že
jsem s nim žila každej den a trvalo dlouho, než
jsem se ho vlastně zbavila. A než...než jsem
v situaci, který se kolem mě odehrávaly, ho
přestaly ve mně vyvolávat ten pocit tý tíhy, který
s tim třeba nesouvisely, jenom mi to vždycky něco
připomenulo a já jsem to nosila v sobě.
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Vynořená situace nyní nemá význam, pamatuje si z ní
jen tu tíhu. Vynořená situace nemá význam, protože ji
umí dnes řešit?
…že to trvalo dlouho, …trvalo dlouho… Tíha je
nepříjemná – chtěla se jí zbavit. Tíha jako nepříjemná
zátěž, které se neuměla zbavit?
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V: Nesouvisely s tim rozvodem přímo?
Tíha jako přítěž, které je třeba se
zbavit.

Nosila to (tíhu) v sobě. Tíha jako nechtěná vnitřní
přítěž?

P: No třeba jsem někde slyšela hádku za dveřma
nebo něco takovýho.
V: Třeba i cizích lidí?
P: Třeba i cizích lidí. A toho jsem se postupně
v průběhu...myslim, že to trvalo dlouho, podle mě
aspoň dva roky než, než se to naprosto nestalo
jako.
Trvalo dlouho (dva roky). Tíhou reaguje na konflikt?

Tíha jako reakce na konfliktní
situace.

V: Hm...dneska už to nemáš?
P: Dneska už to nemam.
V: Když by jsi se zamyslela nad tim rozvodem, nebo
nad těma situacema, který ten pocit vyvolávaly, jak
vlastně o nich uvažuješ, jaký pro tebe byly, jakou
měly povahu ty situace?

Vynořená situace jako konfliktní a
zbytečná.

P: Povahu...scénografickou, řev, hádky, zbytečný Vynořenou situaci chápe jako konfliktní a zbytečnou.
vyvolávání konfliktů.
Vynořená situace je zbytečná, protože je iracionální?
V: Přišlo ti to zbytečný?
P: V jistejch situacích rozhodně.
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V: A když už jsi ten pocit cítila z tý určitý konkrétní
situace, tak o čem vlastně ten pocit byl? Jakej měl
charakter, nebo myslim co tě třeba nejvíc
stresoval?

Lhostejnost jako reakce na dlouho
trvající tíhu.

P: Tak vono se to potom ve mně zlomilo, že už
jsem, jsem z toho byla pocitově vystresovaná, Zlom v prožívání konfliktů způsobil lhostejnost vůči
nicméně mi to bylo jedno, přešlo to do takový tíze. Lhostejnost jako obrana?
lhostejnosti, že už jsem si to nebrala a nevnímala
jsem to. Nicméně ten pocit zůstával dál. I když..
V: Co to pro tebe znamenalo zbytečná scénografie,
jak jsi řekla. Myslim v tom smyslu, co by jsi těm
lidem poradila, když jsi něco takovýho slyšela.

Vynořená situace jako nezávislá
událost, které nebylo lze
porozumět

P: Tak já jsem to odžívala ve věku devíti, desíti,
jedenácti let, takže v tý době jsem absolutně
neměla potuchu o tom, proč ty hádky vlastně Vynořená situace pochází z dětství. Vynořená situace
vznikaj, protože jsem se s rodičema vídala akorát vyvolala neporozumění vzniku hádek.
večer, po práci nebo ráno a neviděla jsem do toho
na základě čeho ty hádky vznikaj, tak pro mě to
bylo zbytečný nevim, řvaní, scény doma. Vnímala
jsem to tak, že si to mohli jít vyřídit buď jinam nebo
v nějakym klidu..
V: Takže tě to jako..co to v tobě způsobovalo,
jakože tě to rušilo, obtěžovalo co to stresování
přesně znamenalo vlastně.
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P: Že jsem nemohla večer spát.
V: Takže rušilo?
P: Rušilo. Vyvolávalo to samozřejmě pocity takový
zvláštní obavy, kterou si člověk zažije u týhle
situace.
V: Obava o co?

Tíha vynořené situace jako obava
z budoucnosti.

P: Obava ze změny, možná z budoucnosti. Že Obava z nejistoty ze změny (tíha). obava
si...jsem si nedokázala představit jak by to z budoucnosti.
vypadalo to uspořádání potom.
V: To téma ten rozvod a všechny ty další třeba
situace, který tomu byly nějak podobný a
vyvolávaly v tobě tady ten pocit tíhy, kterej
jsme...Tak jakou roli to hraje ve tvym životě jako
určitá konkrétní situace určitej jako typ problému
v dalšim tvym životě nebo v celym tvym životě, tak
jakou to hraje roli. Je to téma, dam příklad
obávaný nebo ti bylo lhostejný už nebo preventivně
o tom uvažuješ nebo jakou to hraje roli? Mezi
jinými tématy, jakou to hraje roli mezi jinými
tématy života.
P: Vždycky když příde nějaká situace, možná né
vždycky, ale taková intenzivní vnitřní...teď
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Vynořená situace reprezentuje
přihlížení konfliktu.

Přihlížení konfliktu vyvolává tíhu.

nemyslim v naší rodině. Myslim rodinu máma, táta, Vynořená situace je konfliktní.
brácha že tam je to na jiný, v dnešní době že jo
spolu komunikujeme na jiný úrovni, ale když to
třeba srovnam ty konflikty máma, táta, její táta a
její máma, tak to ve mně vyvolává ty pocity z toho Účast v podobných (konfliktních) situacích oživuje
dětství. Né vždycky, ale když je ta situace a já jsem podobné pocity tíhy. Konflikt vyvolává pocity tíhy?
jí přítomná, tak tim...to je vlastně v současný době
jediná situace, která ve mně jako oživuje znovu ty
pocity.
V: Ten, ten pocit, kterej jsi měla on byl, on tě jakoby
poutal, přikovával, přikotvil nebo....inhiboval.
P: Noo...jakože jsem byla taková strnula a nemohla
jsem se pohnout.
V: Jakou to má souvislost s těma situacema? Cítíš
se třeba v tý souvislosti, v tý reálný situaci
potom...jakou to má souvislost?

Tíha přichází nezávisle na rozumu.

P: Já nevim, já dneska...tenkrát to pro mě byla
strnulost, dneska já z těch situací že jo...mě se to
týká, ale de facto to jako neni muj život, takže
nemam potřebu to nějak jako hloubkově řešit, já
jsem toho přítomna a když k tomu mam co říct, tak
k tomu řeknu, ale vlastně jde to mimo mě a
zůstává tam jenom ten pocit. A nemam...nemyslim
si, že by se to nějak jako promítalo do řešení nebo
do mých reakcí na tu situaci. Jenom se mi to tam
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Vědomě se v konfliktních situacích, které se jí přímo
netýkají, neangažuje – tělesný pocit tíhy však zůstává.
Pocity tíhy zůstává ačkoliv umí situaci rozumově řešit?

Reakce i řešení konfliktu považuje spíše za rozumové.
Pocit tíhy zůstává oddělen od rozumu?
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Strnulost jako reakce na
neřešitelnou situaci.

vždycky někde objeví. Takže v dnešní době nemam
jako pocit strnulosti nebo že bych...
V: O čem vlastně ten pocit je? Je to..jakej vlastně,
co ti říká ta tíha, to zatížení. Říká zůstaň stát nebo
udělej něco nebo k čemu vlastně jakoby nutí?
P: Ne. K ničemu mě nenutí. Ani tenkrát mě
k ničemu nenutil.
V: Takže tě nutí zůstat jakoby na místě, nebo nic
nedělat.
P: To taky ne. Jako že by mi to bránilo v nějakých
reakcích nebo...
V: Spíš jako ten pocit toho člověka nějak ovlivní...

Tíha působí vnitřní ochromení.

P: Pocit, že mě to jako trošku ochromí.
V: No to je ono. To je to ochromení, to znamená, že
když někoho něco ochromí, tak...
P: Ale vnitřně ochromí, ne jako ne..neprojevuje se
to v nějakejch..
V: Jistě, jistě, ne to je jasný to je o psychických..Máš
jiný situace v životě, který při kterých jako cítíš
nějaký ochromení? Protože to druhý téma volně
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Pocit tíhy jako pocit vnitřního ochromení?
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přechází...i tam jsi byla..
P: Hm...ochromení...
V: Psychický.

Vnitřní ochromení (tíha) předchází
řešení.

P: Nevim když vyvstane nějakej problém třeba
pracovní, tak cejtim na začátku ochromení, že jo Ochromení přichází v různých situacích před nalezením
musim se s tim vnitřně vyrovnat než hlava udělá rozumového řešení. Ochromení souvisí s řešením?
nějakou strategii jak z toho jak to vyřešit.
V: Jako kdyby to byl štos, kterej nejdřív příde, příde
určitej jako chaos?

Tíha ochromuje rozum.

P: No, je to tak. Musim, musim to jakoby vnitřně
zpracovat, zamyslet se nad tim a vlastně až ten Řešení přichází společně s odcházením tíhy. Vnitřní
pocit jakoby odejde vnitřně, tak to vždycky řešim ochromení souvisí s rozumem?
nebo v průběhu odcházení toho pocitu tý tíhy
nacházim řešení a pak..
V: Hm...hm...to byl ten druhej pocit, kterej jsi měla?
P: To byl ten druhej pocit, ale stále nemam žádnou
konkrétní situaci.
V: No vždyť jsi jí vlastně řekla že jo. Třeba práce,
pracovní problém a na začátku příde tohle
ochromení. Zase je tam to téma, který jsme tak
jako nějakym způsobem našli. Taková inhibice
272

492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520

prostě na začátku prvotní. Co to vlastně, co tě
vlastně vochromí? To že toho je najednou moc
nebo co tam je?

Ochromení jako reakce na
vybočení z životního normálu.

P: Ne já mam pocit, že mě ochromí to, že jsem
vybočila z nějaký jakože když vezmu gausovku, tak Na vybočení z životního normálu reaguje ochromením.
život se odehrává že jo a když se dostanu někam
k tomu limitnímu stavu na jednu nebo na druhou
stranu, tak spíš na tu špatnou než na tu..
V: Takže je to spíš takhle jako šok řekněme.
P: No, tak zareaguje moje tělo když vybočim
z nějaký tý životní, standardní pohody nepohody.
V: Ta hlava tam byla trochu jakoby oddělená od
toho těla, jak tomu rozumíš? Pocitově.

Pohoda jako soulad mezi tělem a
hlavou.

P: No...já to tak asi mam, že...že tělo má nějakej Hlava je oddělena od těla. Pocit životní pohody souvisí
názor, hlava nějakej a až když se to potká, tak jsem s kongruencí rozumu s pocity ?
zase v tý pohodě.
V: Jakou roli hraje tady ten typ ochromení, to
znamená na začátku určitýho problému nebo
řešení ve tvym životě jako jak je to významný
nevýznamný v souvislosti mezi jinými tématy nebo
situacema, zkušenostma tvýho života?
P: přemýšlí (10) Nemam pocit, že v současný době
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Každodenní kontakt s tíhou
způsobuje obavy.

je to nějaký extrémně významný, ale možná mam
strach z toho, že v budoucnosti může přijít životní Anticipace obav – anticipace toho, že přijde náročná
situace, kdy by mi to, kdy tomu budu vystavovaná situace. Expozice situaci jako příčina?
každý den nebo..
V: Takže je to jako takový rezistentní nebo vždy
přítomný v podstatě někde skrytý jako tvá součást..
Takhle?

Tíha přichází se situací.

P: Já uplně nežiju s tim, že..že si to někde taham za
sebou, ale vždycky příde no.. Jako žiju bez toho, ale Nenosí to (tíhu) s sebou ale vždycky to společně s
když nastane nějaká ta situace, tak...tak to příde určitou situací přijde.
jo..Nemam pocit, že to nosim s sebou.
V: Takže né že by to bylo jako hodně jako extrémní,
ale je to trvalý nebo v tom smyslu teda...jak to
mam říct....jakou roli to hraje jestli tématu trvalýho
nebo parciálního že teď jenom..
P: Spíš to parciální, jako že...že nemam pocit, že to,
že to mam v sobě furt, že mě to..
V: Neni to významný téma, teda že by to bylo..

Tíha jako pomocník.

P: Ne, já to ani nevnímam, já to ani nevnímam
vysloveně negativně, protože mam pocit, že díky
těm tělesnym pocitum, který mam, tak mi to
vlastně pomáhá se přes to vždycky nějak...to..
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já to ani nevnímam, já to ani nevnímam vysloveně
negativně - váhání,
Nechápe ty pocity (tíhu) vyloženě negativně. Oceňuje
jejich funkci – pomáhá překonávat problémy.
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V: To určitě...

Tíha nutí k řešení.

Zbavit se tíhy znamená řešit
rozumem.

P: Nutí mě to to řešit, možná taky, protože se toho
samozřejmě ch....mam tendenci se s tim nějak Vynořené pocity (tíha) jí nutí řešit.
vypořádat, v uvozovkách zbavit se toho, takže ten
problém musim nějak vyřešit, protože jinak bych Vypořádat znamená zbavit se těch pocitů rozumovým
řešením. Pocity způsobují životní nepohodu.
byla v životní nepohodě furt.
V: Dobře, napadá tě ještě něco, když si vezmeš
všechno co jsme tady řekli, nebo se odehrálo, jak
ses cejtila...uplně spontánně napadá tě něco?
P: Ne, já si myslim, že jsem všechno vyjádřila.
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Případ ♂L21 - IPA přepisu
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V: Zkuste si představit, že to je živá struktura, která
může kdykoliv přijít sem k nám, nebo že to je okno
do určitý krajiny – prostředí, situace, do který
můžete vstoupit, jo? Zkuste se – já nevím, jestli se
budete moct soustředit…
P: Jo
V: Cítíte něco na těle?
P: Tak trošku jako pocit nejistoty.
V: To není na těle … nedívejte se na mě, dívejte se
na to… jděte k tomu blíž a zkuste se do toho
ponořit a nechte to na sebe působit – jaký tělesný
pocity to vyvolává?
V: Soustřeďte se na to tělo...
P: Jako tady, no… tady…
V: Co to je za pocit?
Chvění na hrudníku. (ukazuje)

P: Takový…chvění…
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V: Na mě se nedívejte, zůstaňte v tom. Musíte bejt
s tim v kontaktu… takže chvění? Zkuste jít o krok
blíž – zůstaňte s tím v kontaktu, změnilo se něco?
Přiblížení k artefaktu (čelem) zmírňuje intenzitu
chvění.

P: Trošku to opadlo…
V: Tak jděte ještě blíž, buďte v kontaktu s tou
strukturou…pozorujte tělo… (…)

Přiblížení na malou vzdálenost zesiluje intenzitu chvění

P: Teď je to zase silnější…
V: A jenom na tom hrudníku, jo?
P: No postupně – jako – cejtim to na více částech
těla už…hlavně na rukou.
V: A je to chvění?
P: Mmm…
V: Dobře, jenom to pozorujte, nic jiného nemusíte
dělat. Jděte ještě o krok blíž…. ani s tím nijak
nebojujte, pusťte to jako do sebe, jo? (…) Nějaký
změny ještě?
P: Teď to zase není až tak silný jako když jsem byl o
krok zpátky…
V: Tak – jděte krok zpátky a otočte se zády… Tak,
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Přiblížení na malou vzdálenost generalizuje ohnisko do
celého těla. Chvění v rukou.
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co teď? Působí to pořád – ze zadu?
P: Ne…
V: Nevadí vám to?
P: Necítím nic…úplně to opadlo…

Krok zpět a zády k artf. způsobilo vymizení ohniska.

V: A představa, že je to za váma?
P: Malá…
V: Malá? Dobře, otočte se zase čelem a takhle
zůstaňte, co se změnilo?
P: Takže to postupně zase jako jde zpátky…

Otočení čelem k artf. vrátilo ohnisko.

V: Naskakuje, jo?
P: Mmm..
V: A teď otázka – cítil jste v životě někdy takovej
tělesnej pocit v ňáký situaci? …Nedívejte se na
mě….
P: Když jsem byl ještě malej, když jsem měl vážnej
úraz…
V: Vážnej úraz?
278

Vážný úraz v dětství
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P: Hmm.
V: Byla v životě ještě někdy nějaká podobná
situace?
P: Jo… byla…
V: Nemusíte ji řikat, ale pamatujete si ji…?
P: Jo…
V: Dobře, zkuste to jenom pozorovat, zaujměte
k tomu prostě postoj pozorovatele…mění se něco?
P: Cejtim to – to, co se stalo tenkrát, co se stalo…
V: Mluvíte o tom úrazu?
Druhá, podobná událost. (nechce sdělit oč jde)

P: Ne, teď to druhý…
V: Jasně… Vidíte úplně konkrétní situaci?
P: Jo…
V: Chcete ji říct, nebo nechcete?
P: Ne…
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V: Dobře, nechte si ji pro sebe, jen si to s tim spojte,
s tou situací si spojte tenhle pocit. Řekněte si - to
k tomu patří a zůstaňte v tom a jenom to pozorujte
ten pocit (…) Nic víc nemusíte (…) Co se mění na
těle?
P: Nevim, jak bych to popsal, ale je to… jako víc se
stupňuje to prožívání, to chvění na tom těle…

Vynoření druhé události zvýšilo intenzitu chvění na
těle.

V: Tak to nechte…nechte to proběhnout, nebojte se
toho, jste v bezpečí a vedete si dobře…jenom to
nechte proběhnout (…) Mění se něco?
P: Rychlejš dejchám.
V: Hmm, dobře, jenom to pozorujte… Změnilo se
něco? (…)
P: Bezmoc. Pocit toho, že nemůžu nic dělat.
P: Přikovaném jako…

Pocit přikování.

V: A ty tělesný pocity zůstávaj jako…
P: Stejný.
V: Kdyby se vám dělalo špatně, tak mi
řeknete…abyste se posadil… Tak, jak teď?
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P: Furt stejný…
V: Pojďte blíž – o krok, nechme to působit znova, co
se změnilo na těle?
Přiblížení zesílilo intenzitu.

P: Je to silnější teď…
V: Výborně… (…) Tak co, Lukáši? Je to lepší, nebo je
to stejný?
P: Stejný, spíš se to zhoršuje než zlepšuje.
V: Tak to pozorujte ještě chvíli. Všímejte si celýho
těla od nohou až nahoru…

Chvění v hlavě.

P: Teď to cejtim v hlavě…
V: Výborně, tak to pusťte (…) Měl jste nějakej
neurologickej úraz? Hlavy?
P: Ne. Jako když jsem byl menší, takk jsem narazil
do zdi… Na hlavě jsem měl tři stehy.
V: Hmm, hmm…
V: Je to lepší, nebo je to stejný?
P: Je to lepší.

281

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

V: jako odeznívá to?
P: Trochu…
V. Pudeme zpátky…takhle, jo, hlavně zůstaňte
v kontaktu s tím tělem, s tím organismem, to je
hrozně důležitý…
V: Nějaká změna, Lukáši?
P: To, jako, to okolí jako když si představuju, tak
tam vidim jako to jádro a to okolí už na mě
nepůsobí jako ten celek, ale to jádro toho
problému.
V: A tělo? Hlavně - co tělo…
P: Na tělo už nepůsobí tak jak jsem byl blíž nebo
dál…
V: Takže už na těle necítě nic…
Tělesné ohnisko postupně vyhasíná.

P: Už tak ne…
V: Otočte se ještě zády. Co teď, ze zadu? Působí to?
P: Jo, ale jenom trochu…
V: Jděte si teď si teď sednout do toho křesla…
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Interview-------------------------------------------------V: Tak Lukáši, povídejte – jaký je to vlastně téma –
to, co jste tam neprozradil…původně
P: No ono se týká hlavně teď , poslední měsíc, a
týká se to toho, že mámě zjistili rakovinu…

Stejné chvění ze zprávy o rakovině matky jako
z vlastního úrazu v dětství.

V: Aha, a vy jste teda měl takovejhle pocit při tom,
když jste se to dověděl
P: Jo
V: … a prve, když jste měl úraz jako dítě
Úraz a rakovina matky vyvolávají
chvění.

P: Tak
V: Co to bylo za úraz?
P: …vám to můžu ukázat… Když mi bylo šest… hrál
fotbal a měl jsem svůj první zápas a já jsem v šesti
letech právě špatně spadnul …mám právě loket 5
centimetrů na stranu. 13 stehů ááá sem právě
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Vynořená situace v PRVA – dětství, vážný úraz, pád na
loket.
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spadnul…
V: Takže otevřená zlomenina, jo?

Úraz byl ohrožením tělesné
integrity (amputace).

P: Na čtyřikrát zlomený… s tím že – já jsem spad ale
z malý vejšky, z metr a půl – na hlínu tvrdou –
s tím, že v Teplicích mi řekli, že mám zlomený
zápěstí, nejdřív v nemocnici, což jsem měl
naražený, ne zlomený, naražený, a pak když se měl
dělat rentgen, … tak zjistili, že loket vlastně
nemám, já tam měl vlastně díru, protože já když
jsem vstal z tý země, tak ty kosti jsem cejtil nahoru
i dolu, že jsem měl…ale nic mě nebolelo, to bylo
právě že to divný…jsem šel domů, večer do
nemocnice, v jednu ráno volali mámě, že mám
opravdu vážnou zlomeninu a že ať se tam okamžitě
dostavěj. Tak se tam dostavili a řekli jim nejdřív, že
mi budou řezat ruku – to řekli hned – že tam není
Hrozila amputace ruky.
šance. Ten táta jako…rodiče šíleli, že prostě to se
stát nesmí, takže prostě musíme něco udělat s tím,
že kamkoliv máme jet, tak prostě pojedou, aby to
zařídili. Nám – v Praze – profesor Havránek…
V: Jako uříznout tu ruku?!
P: No, že tam nebyla šance to dát dohromady –
tam řekli, že na to nemaj vůbec… není možnost –
řekli, že je to tak zlomený, že tam není jak to dát,
řekli – dali bysme novej kloub, ale ta ruka stejně
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neporoste, takže jedině uříznout s tím, že řekli, že
v Praze je profesor Havránek, tak ať tam okamžitě
jedou a tam byl zrovna na stáži z Ameriky nějakej
černoch, nevim, jak se jmenuje, a profesor
Havránek právě říkal ....a Praze – právě ráno byl
hned převoz do nemocnice, jsme jeli
sanitou…tam…a rodiče hned – oba dovolenou
v práci – že musej tam jet se mnou a tak… A
v Praze mi dělali rentgen a popsali, co se mi přesně
stalo – no a v Praze řikal doktor, že to nemusí bejt
tak vážný, jak to píšou, že kolikrát to tak není, no,
nakonec zjistili, že to je ještě horší, než to píšou…že
– já v tý době loketní kloub jsem vůbec neměl a
každou kost, co jsem tam měl, tak byla roztříštěná
na malinký kousky.
V: A neměl - jako že nebyl vyvinutej, jo?
P: …v pořádku, ale jak jsem si to zlomil, protože
jsem spad vlastně takhle na tu ruku, tak… úplně
roztříštěný to bylo.
V: Jo takhle…
P: Roztříštěný, bylo celý roztříštěný, sem neměl
vůbec ten loketní kloub sem neměl a všechny ty
kosti roztříštěný… A v Praze řikali, že by… na
rengenu, se na to podívali, doktor Havránek to
sepsal všechno, jak to probíhalo a tak…. v tý Krči,
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snad v déčku to bylo oddělení a řikal právě, že tam
budou muset dělat operaci a to taky – padesát na
padesát s tím, že padesát procent, že mi hned tu
ruku budou můžou uříznout, že tam prostě je velký
riziko s tím, že tenkrát mělo na sto procent bejt
jistý, že ii když ta operace dopadne dobře, že ty
kosti daj dohromady, nebo by dali – kdyby mi dali –
umělej kloub, tak by bylo jistý, že mi ta ruka nikdy
neporoste a nebo že tu ruku - nebudu moct s ní
hejbat – že už to je natolik zlomený, že to nebudu
s tím moc hejbat a… Tak jsem měl dvě
čtyřhodinový operace s tím, že mi řek doktor, že
budu muset rehabilitovat a ty rehabilitace nemohli
bejt normálně probíhaný v nemocnici nebo
takhle…řikali, že to musí bejt individuální péče, že
to není jen tak, tak máma o mě musela pečovat
doma, takže máma musela odejít z práce a zůstat
se mnou doma a každej den sem musel cvičit… A to
bylo zrovna než jsem šel do první třídy, to bylo o
letních prázdninách, a já jsem ty dva měsíce
vlastně proležel v nemocnici. Sem musel mít ve
škole rok odklad, takže já šel – vlastně skoro v osmi
– do první třídy, protože mi bylo sedm v říjnu a
osm – vlastně v osmi sem šel do školy, skoro…No
takže jsem rehabilitoval rok, vlastně, když jsem šel
z tý nemocnice, tak ještě nebylo furt nic jistýho, že
poroste, nevěděli nic, akorát mi to dali dohromady
a řekli, že, že to dali jenom dohromady, že to je
Ruku se podařilo zachránit ačkoliv byly šance malé.
malej zázrak, a s tím, že jak to bude, to se uvidí
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Operace jako malý zázrak.

Obavy o ruku jako trvalé omezení

ještě dál, že – ono záleží, jak se ta kost chytí, jako
ta nová a že to se uvidí až po několika letech, jak se
budu vyvíjet i já a ruce jak porostou, jak to bude
velkej rozdíl. Takže já jsem nemohl dát ruku ani
takhle, já teprv po roce a půl dal ruku takhle. Po
pěti letech, když jsme jezdili do tý Prahy, když jsem
jezdil první dva roky každej měsíc, potom sem
jezdil po půl roce a když už jsem byl v tý devítce,
tak už jsem mohl jezdit každej rok jenom jednou…
s tím, že teprv v pátý třídě říkal, že mi roste stín
novýho kloubu lokentního – teprv stín – no a
v prváku na gymplu mi řek, že už je to v pořádku,
ale jedno je jistý - že nesmim tu ruku nikdy zlomit,
nesmim ji nějak fyzicky namáhat a potom když mi
našli ještě šelest na srdci, tak mi zakázal fotbal.
Takže já jsem přestal – protože já když jsem hrál
fotbal, tak jsem měl, musel mít speciální chránič,
pak jsem měl chránič zvlášť na loket a pak už to
bylo komplikovaný, tak už jsem ho radši
přestal…pak už to – tu šelest – tak už vůbec nesměl
hrát nic…Takže já všude, kam jsem šel, když jsem
byl menší, tak sem nesměl nic dělat na 100
procent, sem se nikde…. A řekněte malýmu dítěti
nelez tam, nedělej tamto, to prostě nejde, takže
…hrozný omezení…
V: Vy jste mluvil o tom, že vlastně takovej podobnej
pocit jste prožíval nebo prožíváte teď v současnosti
s maminkou – s tou její nemocí. Ten tělesnej pocit,
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Operace se zcela nečekaně povedla. Operace jako
takovej malej zázrak.

Nic nemohl dělat naplno – důsledky úrazu vnímal jako
„hrozný omezení“.
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kterej se objevil tam… – jak to s tim vlastně souvisí,
- jakej to je pocit?

Vynořené situace jako hraniční.

P: Je to pocit ještě horší, protože vim, že tady byla
možnost – tady je vlastně možnost, že je to jako
v uvozovkách – přinejhorším prostě by se ta ruka
uřízla, ale tady přinejhorším je prostě ta smrt.

Důsledek úrazu – ztrátu ruky klade do analogie s
důsledkem máminy rakoviny.

V: Jasně, ale co to je vlastně za pocit, když byste ho
chtěl popsat…
P: Bezmoc.
Chvění reprezentuje bezmoc.

Chvění jako pocit bezmoci?

V: Bezmoc je to?
P: Jo.
V: „Nemůžu nic udělat.“ ?
P: Nemůžu vůbec nic udělat. Teď právě, co jí to
zjistili, to je asi necelej měsíc zpátky, že nejdřív
nevěděli, jestli to je nádor a nakonec řekli, že to je
rakovina, a teď právě byla – nevím, jak se to
jmenuje – onko…, ne onko, nevím, jak se to
jmenuje…kolonoskopie a dneska má – teď právě
mi volala, jestli tam přijedu, tak jsem řek že jo, že
jde dneska na chemoterapii a na ozáření…
V: Takže tlustý střevo…
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P: No ona to má…ona měla problémy zad – nejdřív
jsme si mysleli, že to jsou myomy, ale potom zjistili,
že není, takže to má někde tam a že má nějakej ten
svěrač tam a tam to je nějak chycený…
V: Když si vemete zpátky celej svůj život až do teď –
do vědomí – existuje ňáká ještě situace, krom tady
těch dvou výrazných, o kterých jsme mluvili – úraz
a maminky nemoc – při kterých jste cejtil takovej
tělesnej pocit?
P: Jako podobnej?
V: No… nebo spíš stejnej…

Přepadení jako nepředvídatelná
situace vyvolalo chvění.

P: No podobnej sem měl, když mě přepadli. To sem
zažil – to už je asi čtyři roky zpátky, když jsem byl
přepadenej. Jsme šli z diskotéky a že jsme byli už
odděleně – jako kluci už jeli domů, každej bydlel
někde jinde -a já jsem šel – skoro u baráku jsem
vystoupil, jak je Přestanov – tak tam byli cigání
zrovna a přepadli mě… tak to byl podobnej pocit,
že jsme měl hned strach o svoji ruku – co se stane,
protože nevíte, co je napadne… Tak mě přepadli, já
jsem si jen chránil ruku, aby nemohli nic… Tak
Podobné chvění pociťoval i při přepadení.
tenhle pocit jsem měl už u tý ruky.
V: A jindy? Třeba v nějaký situaci, která nebyla tak
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výrazná?
P: No spíš vždycky, když jsem dělal nějakej sport,
tak jsem se hned ohlížel na to, abych – když jsem
třeba spadnul nebo něco, tak hned – hned jsem se
ohlížel na tu ruku…

Neustálá kontrola ruky při sportu.

V: A je to ten pocit, kterej pořád zůstával – tady to
chvění?
Chvění je důvěrně známo.
Chvění jako důvěrně známý pocit.

Ohrožení ruky vyvolává chvění.

P: Jo. Vždycky ten pocit byl, protože když jsem byl
ve třeťáku na gymnáziu, tak právě jsme měli
tělocvik a kluci – jakože jdem hrát ragby – to je
právě taky jakože dost riziko – já to bral jakože jen
pro srandu… To bylo malý hřiště, no a tam byla zeď
a tam před tím byla čára, kam se pokládal míč , no
a kámoš do mě trošku strčil, jako nechtěně,
Chvění při konkrétním ohrožení ruky při sportu.
ramenem, a já jsem to nečekal, takže jsem letěl
dopředu a hned ten pocit jsem měl v tý chvíli, když
jsem letěl, tak hned jsem věděl, že už prostě letím
na tu zeď a reflexně byla ta pravá ruka…to je
prostě vteřina okamžiku, nebo ty dvě vteřiny, a jen
jsem si uvědomil, že to pravá ruka, takže ta levá… že prostě nemůžu, tak jsem šel vlastně celym tělem
– sem se otočil na tu pravou stranu.
V: A ten pocit, vo kterym – ten tělesnej, to chvění
tady – to je – vy jste řikal, že jste byl potom jako
zmraženej, jo, před tím artefaktem – to znamená
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ono vás znehybní?
Bezradnost zastavuje a znejišťuje.

P: Jo. Já prostě pak úplně nevim, co dělat, prostě,
v tý chvíli já se zastavim a…nevim. Prostě – zrychlí
se mi tep, rychlejš dejchám a znejistím…hodně
znejistím.

Zmražení jako zastavení z bezradnosti a výrazné
znejištění?

V: To znamená, že – říkal jste bezmoc a znehybnění
– je to tak?
P: Hmm… (souhlas)
V: Je to určitej způsob prožívání či důležité téma
životní – to znehybnění, ta bezmoc, myslíte si, že se
to mezi jinými tématy života, jinými prožitky, kdy
jste cejtil jinak – že – jakej to má význam?

Ruka reprezentuje ohrožení a
omezení.

P: Má to význam žee, cokoliv dělám, tak vždycky si
musím v úvahu tu ruku, furt ji mám v úvahu…
Cokoliv dělám, kdekoliv sem , tak furt to mám
prostě v hlavě. Ať prostě se i bavim, dobře se
bavim, ale stejně to furt mám v hlavě, když se něco
jde dít, už to mám prostě v hlavě, co se mi stane…
V: To znamená – mezi jinými tématy vašeho života
hraje tady to téma ruka - a teda tím pádem je ten
tělesněj pocit, kterej se k tomu nějakým způsobem
váže - významnou roli. Jak významnou?
Nejvýznamnější, hodně významnou, často
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Cokoliv dělá, pořád má v hlavě tu ruku – i když se
dobře baví.
Anticipuje co se může dít v souvislosti s rukou.
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významnou…jak byste…
Chvění, zastupující bezmoc má hodně významnou roli
životě. Chvění jako významný, všudypřítomný pocit?

P: Hodně významnou.
V: Hodně významnou. Takže je to jako byste řekl, že
to je přítomný, všudypřítomný…
Chvění jako trvalá stopa.

P: Hmm (přitaká)
V: Napadá vás ještě něco spontánně k tomu?

Bezradnost jako nejistota
z budoucnosti.

P: Teď už právě…to co právě sem řikal tady
vám…tak to…u nás jako vědi o tý ruce, třeba, že
jsem ji měl vážně zlomenou, ale takhle jako jsem to
vyprávěl tady vám, takhle dopodrobna…. o tý
rakovině, to ani nechci nikomu řikat…z toho jsem
hotovej, to je neuvěřitelný. Já třeba před váma se
snažim jakože dobrý všechno, ale to nejde…..sem
chvilku sám a prostě na to myslim, co se stane,
Nejistota z budoucnosti z vynořené druhé situace
takže firt sem v nejistotě, co se bude dít
(rakovina matky).
dál…výsledky teprv budou všechny dneska a
v průběhu příštího tejdne – teď bude tejden
v nemocnici, dneska nastoupila…
V: Dobře, já děkuju…
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Případ ♀M17 - IPA přepisu
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V: Pojď, já tě přivedu před Tvůj obraz …je to živá
struktura – představ si, že bys do toho měla
vstoupit, že to je taková nějaká krajina, nebo že by
to mohlo přijít k tobě…rozpoj ruce…řekni mi, co
cítíš na těle.
P: Bolí mě žaludek… mám těžký ramena, takhle
tady mě to jako bolí…

Bolest žaludku. Těžká ramena.

V: Jenom to pozoruj a komentuj případný
změny…nech to na sebe působit… zůstaň
v kontaktu s tím obrazem (…)
P: Jak mám těžký ty ruce, tak mě dole jako brní –
studí…

Brnění rukou. Ruce studí.

V: Ten žaludek bolí pořád?
P: Hmm..
V: Pořád stejně?
P: Tak chvílema je to horší a chvílema je to jako
lepší.
V: A je to bolest jakýho typu?
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Intenzita bolesti žaludku se střídavě mění.
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P: Jako by mě tlačily ty strany, prostě je mi špatně,
zvedá se mi žaludek…

Tlak žaludku – na zvracení.

V: Jako kdybys tam měla kámen, nebo jako by tě
svíral někdo?
P: Ne svíral, právě že jako roztahoval…hlavně to
tlačí jako nahoru…nahoru a pak jako mírně do
strany.

Bolest žaludku je expanzivní: rozpínavá směrem
nahoru.

V: Dobře, jenom to sleduj. A teď mi řekni – ty
ramena – jak bys to popsala – jako kdybys měla
baťoh na sobě?
P: Noo, hodně těžkej batoh, kterej nesu jako do
kopce, nebo dlouho, uplně mě ty svaly táhnou…
V: Jako zátěž taková, jo?
P: Hmm…
V: Dobře. Co dál?
P: Je to úplně prostě nepříjemný… teď už to mám
jako i tady…takhle to prostě táhne dolu, celý…
V: Dobře. Jenom to pozoruj (…) mění se to nějak
ještě?
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Tíha ramen jako zátěž, kterou nese do kopce.
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P: Se mi tak jako rozmazává ten obraz…
V: Běž blíž, o krok, až k obrazu, ještě o jeden. Tak,
zůstaň v kontaktu s tou strukturou v tý malbě a
řekni mi, co se změnilo?
P: No intenzivnější…víc mě studí jako ruce…a
brní…ale jenom jako dlaně, prsty…žaludek už tolik
netlačí (…)

Přiblížení artefaktu čelem zvýšilo intenzitu chaldu a
brnění rukou (dlaně, prsty) a snížilo tlak v žaludku.

V: Ještě něco?
Bolest levého ramena.

P: Ramena mě začíná bolet…
V: Tak udělej zpátky dva kroky…Dobrý?... U levý
ruky, jo?
P: Hmm…
V: Co se změnilo teď? Naskočil zpátky ten žaludek,
nebo ne?
P: Mmm, je to furt stejný teďko, se to nemění nijak
ten žaludek.
V: Takže bolí pořád stejně?
P: Hm
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Vzdálení se artefaktu o dva kroky nezměnio intenzitu
ani ohniska.
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V: Pojď ještě dál o krok…
P: Teď mě to nutí jakoby ten žaludek držet, nemít
ho úplně povolenej.

O další krok dále, čelem nutí držet si žakudek rukama,
nemít jej povolený.

V: Dobře, tak si ho drž (…) K čemu tě nutilo, teď
třeba si při tom lehnout sednout, nebo otočit se,
nutí tě to k něčemu takovýmu?
P: Protáhnout si záda.
V: Co hlava? Co to rameno nebo ta ruka?
P: No, to je nepříjemný, to úplně jako tlačí…
V: A kde?
P: Takhle tajhle…a i to bolí, když si to zmáčknu, tak
jako vevnitř…
V: Dobře, pojď se postavit blíž, otoč se zády, nech
to na sebe působit, máš to v zádech, zůstaň s tím
v kontaktu, co teď?
P: Nějak mně povolilo to břicho…
V: A jinak?
P: Možná i ty ramena že je mám takový už zase
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Poloha zády k art. – ohnisko v břiše vyhaslo.
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lepší…ty jako…ten krk…ale tajhlecto rameno, to
bolí pěkně…

Ohniska – ramena, krk zlepšení, levé rameno bolí stále.

V: Dobře, otoč se zase čelem, zůstaň v kontaktu
s tou strukturou živou…Co se změnilo na těle?
P: Zas mě víc táhnou ty ruce dolu…
V: A břicho?
P: To mám jako stažený…více méně…

Otočení zpět čelem k art. znovu vyvolalo ohnisko
těžkých rukou (táhnou dolů) a břicho stažené.

V: Řekni mi, když si vezmeš do vědomí celej svůj
příběh, v jaký situaci ses takhle cítila? Co tě napadá
spontánně?
P: Úplně mám pocit jako před ňákym testem,
něco prostě ve škole, nějakej úplně debilní den,
kde je hrozně moc důležitejch písemek a já to
neumim a vim to, že to neumim…vůbec

Vynořená situace: Před testem ve škole, hodně
důležitých písemek, ví, že neumí…

V: Změnilo se něco, když si to nazvala teďko?
P: Úplně se ve mně probudil takovej ten pocit
z toho – víc…
V: Intenzivnější jako?
P: Hmm

Pojmenování situace zvýšilo intenzitu pociťování.
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V: Takže se to jako zesílilo?
P: To svěšení rukou cejtim že to je takovej jako
strach nebo takový jako že nejradši bych se
schoulila a nějak se tomu vyhla, zmizela…

Svěšení rukou z přemíry zátěže.

V: Co to břicho?
P: To tlačí. Nahoru, ale ne tak jako intenzivně…
V: A ty ruce, dole, zůstávají?
P: Jsou studený a furt brněj…
V: Přidalo se něco? Nějakej tělesnej pocit?
P: No, ten jako strach…nebo…
V: Hm, a na těle?
V: Která – vybavila se ti nějaká konkrétní situace,
jakože konkrétní obraz úplně konkrétní situace?
P: Jako co už se mi stalo?

V: No, teďko tady k tomu, jak jsi řekla – před
zkouškou nebo tak… - kde seš v tý situaci, přesně?
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Pojmenování situace zintenzivnilo ruce, zmírnilo
břicho.
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P: Na češtině…

Vynořená konkrétní situace – na češtině ve škole

V: Sedíš v lavici nebo co děláš?
P: Ne, to ani ne, jakoby že už jdu do tý češtiny, že
vim, že prostě přišla ta hodina, takže tam jdu do tý
třídy a…
V: Jdeš do tý třídy?
P: No, jdu, jakoby končí hodina a jdu po chodbě a
jdu – mířim vlastně do tý učebny češtiny.
V: Dobře. Jenom to pozoruj, ty pocity… nebraň se
jim, ani je nijak nehodnoť, jenom je prostě pozoruj
a spoj si to – patří to k tomu. Ty pocity patří k týhle
situaci…a nech je proběhnout (…) Mění se něco?
P: Jako na těle? (…) Mám celý takový jako ztuhlý
záda…

Konkretizace situace vyvolala nové pocťování:
Ztuhlá záda.

V: Je to stejný?
P: Je to trošku jiný, jakoby netáhne to u toho
krku…nebo jako tahne, ale jinak – nebo míň – ale
celý je to takový jako pochroumaný…
V: Je ti dobře?
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Pochroumaný krk a záda.
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Konkretizace situace vyvolává pocity na zvracení.

P: Ne, je mi špatně…
V: Na omdlení?
P: Ne, spíš jako na zvracení…
V: Nech to jako bolet, nech to prostě proběhnout
v klidu, pozoruj to – jako to pusť do sebe – pusť ten
pocit – toho břicha, nehrb se, pusť ty ramena dolu,
kam táhnou… (…)Kdyby sis chtěla sednou, tak si
řekni, jo…
P: No, můžu si sednout…

Pocity ji donutily k sezení.

V: Je ti blbě, jo?
P: Noo, tak jako je mi to nepříjemný, no…
V: Tak si sedni…Změnilo se něco na těle?
P: Trochu se mi ulevilo, že jsem se tak jako
uzemnila (nahlas si oddychne…)…Není mi tak
špatně od žaludku…
V: Když sis sedla, jo?
P: Mmm…je to… jako furt je mi blbě, ale není mi
tak stísněně…
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Sezení jako uzemnění přináší úlevu – méně stísněnosti.
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V: Děje se něco kromě tý stísněnosti?
P: Mám takovou jako malátnou hlavu (…)

Malátná hlava.

V: Nech to proběhnout…celý to nech proběhnout,
jo, to břicho, pusť to prostě, ty ruce…pusť ty pocity
– ber je jako přátele, který ti něco oznámily, jako
tělesný stopy, který tam sou zakotvený…a oni
potřebujou projít…ty je vždycky usekneš –
v normálním životě – a tady si jich budeme všímat,
dáme jim tu pozornost, aby prošly…zaujmi k tomu
jakoby pasivní postoj… Mění se něco?

P: Chce se mi spát…

Únava ke spánku.

V: Únava?
P: Mmm… a takhle mě ta bolest z toho ramena
vystřeluje takhle jako sem… vůbec mě to takhle
tajdle dole mě to celý bolí…
V: Chceš si lehnout? Na záda třeba?
P: No spíš bych se jako opřela, nebo… (…)
V: Jen si toho všímej, nic víc, klidně to můžeš zesílit,
ale tomu hlavně (…) Nikam nespěchej (…) Mění se
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něco?
P: Chce se mi strašně spát a jako bych to nějak jako
nevnímala…nic…jako že mám špatný soustředění
nebo tak něco… úplně nějak mimo sem…hrozně…

Silná únava ke spánku.

V: Horkost žádná? Nic takovýho…?
P: ne, jenom takhle tajhle jak mě bolí ty ty…
V: je to lepší to břicho?
Břicho se zlepšilo.

P: Hmm…
V: Dobře…Taj já se teď už budou rovnou ptát, jo?
Interview-------------------------------------------------V: Ta situace, která se ti vybavila v tý škole, to je
takový téma životní, jak nad tím vlastně uvažuješ
tady nad těma - řekněme tomu – já nevím –
strachem nebo očekáváním ze zkoušky…?

Vynořená situace „Před zkouškou (na češtině)“ ji děsí.

P: Děsí mě to…
V: Děsí?
P: Mmm…
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V: A jak děsí, co to vlastně znamená – děsí?
P: Když mám takovej jako prostě předpoklad, že to
nezvládnu a že to bude mít špatný jako výsledky,
následky…
Špatné známky děsí.
V: A co to znamená – špatný následky?
P: No špatný známky, že jo…z toho…ale opravdu
jako špatný…
V: A co se stane, když jsou špatný známky?
P: To je potom v prdeli…
V: A rodiče tě bijou?
P: (chichotá se) To ne ale mám takovej jako sama
v sobě špatnej jako pocit…

Vnitřní motivy k dobrým známkám.

V: Selhání?
P: Mmm, dalo by se to tak říct, no…
V: A ty si nechceš dovolit selhání?
Špatné známky jako selhání.

P: No ne, tak jako…že…já sem na základce žádný
takový selhání neměla…selhání v tom smyslu, že by Mít špatné známky je nepříznivá změna?
mi to ovlivnilo prostě známku, jo, že já třeba na tý
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češtině že se fakt to, že se sem se to naučila,
dostala jsem z toho trojku, což je jako demotivující,
že jo, ale učitel sám řikal, že trojka je ještě jako
dobrá…a potom si prostě tu v uvozovkách dobrou
známku nebo lepší, než jsem měla, tak si to zase
podělám prostě jinou známkou, i když si třeba
myslim, že to umim, naučim se to a pak to prostě
uplně zkazim…tak je to proste hrozně…že nejsou
žádný výsledky a mě to…fakt mě to hrozně nebaví,
akorát mě to rozčiluje a pak mi všechno vadí a
všechno mě rozčiluje.

Horší známky demotivují.

Úsilí nepřináší úspěch a radost.

V: Jako bys postrádala smysl?
Úsilí bez úspěchu je snaha beze
smyslu.

P: No, to rozhodně.
V: Myslíš si, že je to jenom – jakoby přičítáš tu vinu
nebo tu chybu ze ztráty smyslu jenom jako sobě
nebo i učiteli, učitelům…?
P: Tak jako asi sobě – to určitě, ale sou předměty
na kterých prostě nemá ani už smysl se nijak
soustředit, víš… Jakoby tak to vnímám – a nejenom
já, prostě, že u většiny učitelů né, tam opravdu
vidíš, že sou to chytrý lidi a zajímá tě to, jo, sou
témata, který mě teda nezajímaj už od základky, že
prostě nedávám pozor, že se nemůžu soustředit,
ale jinak třeba dějepis, čeština – to fakt vopravdu
vim, že ty lidi o tom něco ví, kór tady ty lidi, že do
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Rezignace na přípravu z některých předmětů.
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toho zažraný… a potom přijdu na takovou
angličtinu, kde prostě celou hodinu si pročítáme
slovník nebo máme hodinovej poslech – prostě
desetkrát dokola jeden vo ničem, naprosto
„…žádnej, vůbec žádnej výsledek…“ jako zdůraznění
k ničemu a není za tim žádnej, vůbec žádnej
ztráty smyslu z některých předmětů.
výsledek a je to pro mě hrozně jako promarněná
hodina, úplně zbytečná… to stejný biologie…přitom
by mě ten předmět jako bavil, že jo, nebo bych ho i
potřebovala do budoucna…ale je to prostě úplně
vo ničem…
V: No a – jestli tomu rozumim, tak vlastně tady to
téma, který se objevilo je – tak jak jsi to naznačila –
téma, který je o tom, že si jako nemůžeš dovolit
selhat, je to tak? Kdy ty sama uvnitř to selhání
jako…

Střední škola jako jedno dlouhé
selhání.

P: No protože já vidím jenom selhání samý, chápeš, Vidí od začátku (prvák) jen selhání.
od začátku roku…
V: Takže je to demotivace…
P: No…
V: Zažila jsi někdy v životě podobný pocity, který ale
nebyly třeba spojený se školou?

Neúspěšné vztahy s kamarádkami
jako podobné téma vynořenému.

P: To mám spojený se školou, tohleto
vyloženě…nebo počkej…přijde mi to tak jako…
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nebo momentálně s těma holkama…to je úplně to
stejný…

Podobné pocity jako při vynořené situaci má
s kamarádkami.

V: Takže není to jenom se školou…

Snaha jako bezvýsledné řešení
vztahů s kamarádkami.

P: Že se…nó…ale vlastně to souvisí se školou – tím,
že – jako by přidává se to k tomu ještě, víš, tím že
A. se mnou chodí do třídy, že jo a ta V. …je to
prostě furt dokola…úplně – já se fakt snažim dělat
něco pro to, aby byl s V. zase ten vztah takovej,
jakej byl a prostě to nejde…

Snaha o zlepšení vztahu s V. nepřináší výsledek.

V: Hmm, takže taky selhání…nebo neúspěch?

Frustrace z investice energie bez
výsledku.

P: No…no…neúspěch i ve škole…i…neúspěch i
selhání vlastně…a úplně jako zbytečná
ňáká…zbytečně vkládám energii a vůli prostě do
něčeho, co prostě nevychází, furt nevychází…

Frustrace jako dlouhodobá investice energie, která
nepřináší dobrý výsledek? „…co prostě nevychází, furt
nevychází…“ opakování jako zdůraznění

V: Jakou hraje roli tady to téma ve tvým životě –
myslím ten neúspěch, zbytečný vkládání energie…
Je to – tak jako se snažim to najít…?
Pohyblivého cíle nelze dosáhnout.

P: Noo, frustrace… má to nějakej cíl – jako bych
mířila na ten cíl, ale vždycky se přemístil někam
úplně…takže já lítám sem a tam, jak…
V: A jsou i jiný cíle, který by si řekla, že se ti daří – v
životě?
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Cíl se přemísťuje nezávisle na ní a ona jej následuje
tam a sem… Cíl je jí kladen, je nezávislý?
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Škola a kamarádi – jen dvě oblasti
pro investici.

P: (chichotá se) No já ňák asi nemám nic, do čeho
bych jako jinak vkládala energii, kromě školy a
kamarádů…

Vkládá energii jen tam, kde se jí nedaří.

V: Možná, že stojí za zamyšlení, že tam, kde
vkládáš energii, se to zrovna nedaří…
P: No nedaří, ale mě to za to jako stojí nebo –
nestojí mi to za ten neúspěch, ale jako furt si
myslím, že přece nemůže jako něco tak hlubokýho
jako tak zmizet, nebo…rozumíš? Prostě během
dvou tejdnů, nebo tří tejdnů, co se nevidíme, takže
něco takovýho vyprchá, a potom se zamejšlím –
jako vo co sakra de?

Nechce se smířit s tím, že by vztah s V. tak rychle
vyprchal.

V: Co si myslíš tady o tom rčení: Někdy míň,
znamená víc? Nebo taky kdo se moc snaží,
zpravidla nedosáhne toho, čeho se snaží, kdy je
překážkou jakoby to snažení a ta investice…

Investice energie do vztahů jako
trvalé úsilí.

P: Já ale nemůžu říct, že bych se snažila jakoby
náhle a silně, já se snažim dlouho a vopravdu
prostě aby to nezůstalo jenom na mě, abych se
nesnažila jenom já…

Její investice není náhlá a silná, ale dlouhodobá.

V: Co by se stalo, kdyby ses přestala snažit…úplně?
P: Tak to nevim, co bych dělala jako…
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Neví co jiného uplatnit než snahu.
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Snaha jako jediné východisko.
V: Přestala by ses snažit… Co myslíš, že by se stalo?

Snaha jako opak arogance a
ignorace.

P: No tak budu za arogantního člověka, že jo, že se
s holkama nebavim, že prostě nemám zájem
s nima komunikovat…

Když se nesnaží je arogantní. Nesnažit se znamená
nemluvit s holkama?

V: Už si to zkusila?
P: No jistě…
V: Co se stalo?
P: Vobě si nafoukly držku…

Absence snahy vyvolává u kamarádek urážku.

V: Ale to si byla jako naštvaná?
P: Ne. Prostě sem už jakože řekla že…vlastně jim
sem nic neřekla…sobě sem prostě řekla, že už to
nemá smysl, když budou chtít, tak přijdou
samy…nechala jsem to bejt….čili jsem nereagovala
na ty jejich problémy – nebo spíš jakoby jak jsem
se od nich oddělila – od těch dvou – tak jsem na to
koukala jakoby zvenčí na ně dvě – na ně – ne jako
bych mezi ně patřila, čímž jsem se stala absolutnim Oddělení od kamarádek z ní udělalo „absolutního
outsiderem vůči nim, takže oni mě takhle jako ještě outsidera“.
odšouply a ještě jako si – oni – já se s nima bavim a
oni potom jdou a povídaj si jako co jsem jim to
řekla vlastně – jako že jsem s nima stoprocentně
Snaha znamená konvenovat s kamarádkami?
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Snaha jako vynucená konvence.

nesouhlasila, že jsem je v tom nepodpořila…a
podobně…
V: Jinými slovy – ony vyžadují…
P: No – abych s nima souhlasila, abych je litovala…

Snažit se znamená souhlasně litovat.

V: Vyhovuje ti to?
P: No nevyhovuje mi to…
V: tak proč to děláš – to je teda námět k zamyšlení,
na to už nemusíš odpovídat…
P: No dyť proto…proto se jako snažim….
Nesnažit znamená být sama
sebou.

Snaha konvenovat jako způsob
sociální existence

V: Snažíš se a nevyhovuje ti to, snažíš se a
nefunguje ti to?
P: Já se ale nesnažim je litovat a plnit tim to, co
voni jako požadujou, ale já se snažim třeba
jako…občas prostě mlčim, když to… a když chtěj
slyšet, že co si myslim, tak to řeknu, spíš to jako
okecám, nebo ták… že to řikám ze široka, ale….tak
co potom jako budu v tý škole dělat, když tam
nebudu mít ani jednu z nich…?
V: Jak by působil nesouhlas?
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Vyžadovaný souhlas jako nezbytný způsob jak si udržet
kamarádky.
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P: Tak to bude působit lhostejně, že je mi všechno
jedno…
Nesouhlas je projevem
lhostejnosti.

Opak souhlasu je rozuměn jako lhostejnost.

V: …poslední otázka, která se týká ještě toho
interview – je to velký téma tvýho života – to, co si
teďka pocítila na těle – tělesný téma – teda že se ti
objevuje často a v různých situacích, nebo je to
nepatrný téma?
P: Jako by ty pocity, jo?
V: Ty pocity, který jsou s tím spojený…

Vynořené pocity z PRVA jsou
největší částí života.

P: No, určitě, to hraje velkou roli – i bolest žaludku
a celkově ty situace, co sem řikala, tak to je prostě,
to je jakoby obrovská – nebo největší část mýho
života…
V: Hmm, ale když bys sis měla teď vzpomenout na
nějakou výraznou situaci ve tvým životě –
negativní, jo, jinou než spojenou tady s těma
pocitama… která to bude?
P: Jako s těma situacema, nebo myslíš…
V: Ne, ty situace, který jsou spojený s těma
pocitama, teď jakoby nastanou a řekni, jestli si
vzpomeneš na nějakou jinou velmi výraznou situaci
tvýho života – negativní? Jestli smrt někoho, nebo
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Vynořené pocity jako největší část života.
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já nevím…rozvod rodičů, nebo…
P: Rozvod ne…
V: Pokud to nechceš říct, tak to říkat nemusíš…
P: Já nějak jako – nemůžu si vzpomenout
konkrétně – no například incident v Chorvatsku
s M. Tak to je prostě obrovskej jako podnět,
celkově i před tím ta situace, ale tady to byl takovej
ten výbuch…
V: Hmm, ale to se netýkalo tady těch pocitů…? Byly
jiný jako?
Konflikt není totéž co frustrace.

P: To bylo něco jinýho…
Konfliktní situace vyvolala jiné
pociťování.

V: Jo, jo, jo…jasně…dobře….Napadá tě ještě něco
k tomu, co jsme si tady řekli – teď – úplně
spontánně? …Nic? Tak jo…tak dík
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Vyobrazení artefaktů
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Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM VÝZKUMU
A PUBLIKACÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Jméno participanta:…………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo:…………………………………

Účel výzkumu
Výzkumný projekt je součástí disertační práce na téma Výzkum distributivních témat v metodě
PRVA, která je zpracovávána na Katedře psychologie, Fakultě sociálních studií

Masarykovy

univerzit v Brně. Doktorand: PhDr. Jiří Závora, Ph.D., školitel: Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Cíl výzkumu
Výzkum má za cíl popsat a vysvětlit tělesně zakotvená témata, vyjevující se v metodě PRVA
(Phenomenological Reflection of Visual Artifact).
Prohlášení výzkumníka
Prohlašuji, že jsem paritcipantovi jasně a srozumitelně vysvětlil účel, cíl i možná rizika výše
uvedeného výzkumu. Participant byl též obeznámen s tím, že rizika mohou nastat i ve vztahu
k výsledkům výzkumu a to jak pro případ, kdy se některá z výzkumných částí (zejména sběr dat)
nepodaří ta pro případ, že bude úspěšně provedena. V obou případech může participant prožívat
frustraci a to jak ze zklamání tak z artikulace určitých jevů jeho duševního života či minulých nebo
současných zkušeností, situací, vzpomínek atd. Výsledky výzkumu jakož i osobní data participanta
budou důvěrné a nebudou bez souhlasu participanta či jeho zákonného zástupce sdělovány třetí
straně.
Jméno výzkumníka: PhDr. Jiří Závora, Ph.D., Klicperova 2122, Rakovník zavora.jiri@tiscali.cz

Datum a podpis výzkumníka: ………………………………………………………………………..……

Prohlášení participanta
Potvrzuji, že mi byly poskytnuty podrobné, jasné a srozumitelné informace k výše uvedenému
výzkumu, způsobu jeho provedení, jakož i vyhodnocení včetně rizik s výzkumem spojených.
Informace byly podávány tak, že jsem měl/a možnost svoji účast ve výzkumu v roli participanta se
všemi souvislostmi a důsledky dostatečně zvážit a svobodně se rozhodnout. Pro rozhodování jsem
měl/a čas cca 3 týdnů. Zároveň jsem měl/a možnost se výzkumníka kdykoliv zeptat na vše, co jsem
považoval/a za potřebné, nutné či nesrozumitelné. Možnost dodatečného či doplňujícího
dotazování jsem měl/a po celou dobu výzkumu i po jeho ukončení a obdržel/a jsem vždy
uspokojivou odpověď.

Za účelem výše uvedeným souhlasím s provedením reflexe PRVA a následného interview. Obě
metody slouží ke sběru dat k následné analýze, interpretaci a vyhodnocení. Po vyhodnocení
žádám o sdělení výsledků výzkumu vztahujících se k mé osobě. Po ukončení výzkumného
projektu souhlasím s anonymní publikací výsledků výzkumu týkajících se mé osoby.
Byl/a jsem poučen/a, že mohu souhlas kdykoliv odvolat a to celý či jen zčásti.
V ………………………………………………………. Dne ……………………………………………………………….

Podpis vyšetřované osoby (zákonného zástupce) ……………………………………………………
Jméno zákonného zástupce:……………………………………….…………………………………..……….
Rodné číslo:…………………………………….
Vztah k vyšetřované osobě:…………………………………………………………………………………..……

Tento informovaný souhlas má dvě strany a je vyhotoven ve dvou pare, z nichž jedno obdrží
participant (zákonný zástupce) a druhé výzkumník.
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