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��PPřřííbběěhy, schy, scéénnáářřee
��RoleRole
��MetaforyMetafory
��MýtyMýty



ZachrZachráánce rodinnnce rodinnéého systho systéémumu

�� J. Haley (1973) Uncommon therapyJ. Haley (1973) Uncommon therapy
–– I.P. udrI.P. udržžuje rodinný systuje rodinný systéém pohromadm pohromaděě symptomatickým chovsymptomatickým chováánníímm
–– I.P. jako stateI.P. jako stateččný/ný/áá loajloajáálnlníí syn/dcera potlasyn/dcera potlaččujujííccíí ssáám/a sebe m/a sebe 
–– Homeostatický mechanismus regulujHomeostatický mechanismus regulujííccíí interakce (D.Stanton)interakce (D.Stanton)

�� TTéémata:mata:
–– Hranice (separace vs. individuace, enmeshment vs. disengagement)Hranice (separace vs. individuace, enmeshment vs. disengagement)
–– Role (Role (ččernernáá ovce vs. zovce vs. záázrazraččnnéé ddííttěě))
–– VývojovVývojovéé cykly (narozencykly (narozeníí ddííttěěte, adolescence, leaving home fte, adolescence, leaving home fááze)ze)
–– ZZáávislost jako vzorec chovvislost jako vzorec chováánníí rodinnrodinnéého systho systéémumu
–– RodinnRodinnéé tradice, hodnotytradice, hodnoty
–– ExcesivnExcesivníí chovchováánníí
–– PotenciPotenciáál ke zml ke změěnněě



VyzyvatelVyzyvatel

�� IndividuaIndividuaččnníí a separaa separaččnníí krizekrize
�� TransgeneraTransgeneraččnníí ttééma v rodinnma v rodinnéém syst.m syst.
�� TTéémata:mata:

–– HraniceHranice
–– RoleRole
–– Moc v rodinnMoc v rodinnéém systm systéémumu
–– OtevOtevřřenost vs. uzavenost vs. uzavřřenost rodinnenost rodinnéého systho systéémumu
–– PrPráázdnota zdnota -- emocionemocionáálnlníí oblastoblast



Archeolog rodinných hodnotArcheolog rodinných hodnot

�� EkosystEkosystéém rodiny m rodiny (Bateson, J.Stanton, Auerswald)(Bateson, J.Stanton, Auerswald)

�� TTéémata:mata:
–– TransgeneraTransgeneraččnníí (genogramy)(genogramy)
–– TranskulturTranskulturáálnlníí (paradigmata)(paradigmata)
–– ““Extended familyExtended family””
–– NetradiNetradiččnníí setting (vsetting (vččetnetněě role reflexnrole reflexníího týmu)ho týmu)



IntegrovanIntegrovanáá rodinnrodinnáá terapieterapie
v Apolinv Apolináářřii

�� Principy:Principy:
–– Interakce v kontextuInterakce v kontextu (ovliv(ovlivňňovat vs. být ovlivovat vs. být ovlivňňovováán)n)

–– ŽŽivotnivotníí cyklus a stadium RS cyklus a stadium RS -- diagndiagnóóza+intervenceza+intervence
–– Symptomy jsou udrSymptomy jsou udržžovováány RS + udrny RS + udržžujujííccíí RSRS
–– ZmZměěna celkovna celkovéého kontextu=zmho kontextu=změěna dysfunkna dysfunkččnníího ho 

chovchováánníí
–– IndividuIndividuáálnlníí zmzměěna=zmna=změěna interpersonna interpersonáálnlníího ho 

systsystéémumu



IntegrovanIntegrovanáá rodinnrodinnáá terapieterapie

�� Terapie:Terapie:
–– PragmatickPragmatickáá (co funguje)(co funguje)
–– OrientovanOrientovanáá na symtpomyna symtpomy
–– ZmZměěnu repetitivnnu repetitivníího chovho chováánníí
–– Proces je zdProces je zdůůraznrazněěn spn spíšíše nee nežž obsahobsah
–– Dg. je zDg. je zíískskáána hypotetizovna hypotetizováánníím, intervencm, intervencíí + + 

analýzou zpanalýzou zpěětntnéé vazbyvazby
–– Interpretace mInterpretace máá podobu ppodobu přřefrefráázovzováánníí+p+přřereráámcov.mcov.
–– BehaviorBehavioráálnlníí úúkoly jsou soukoly jsou souččááststíí
–– SpSpíšíše kre kráátktkáá (10 m(10 měěssííccůů), d), důůraz na praz na přříítomnost, tomnost, 

terapeut je direktivnterapeut je direktivněějjšíší



IntegrovanIntegrovanáá rodinnrodinnáá terapieterapie

�� FFááze:ze:
–– StrukturStrukturáálnlníí terapie na poterapie na poččáátkutku
–– PPřřechod na strategický pechod na strategický přříístup pstup přři:i:

�� rezistencirezistenci
�� neneúúččinnosti terapieinnosti terapie
�� ztrztrááttěě orientace terapeuta v problorientace terapeuta v probléémumu

–– PotPotéé opopěět pt přřechod ke strukturechod ke strukturáálnlníímu pmu přříístupustupu
–– DalDalšíší formy:formy:

�� transgeneratransgeneraččnníí terapieterapie
�� prprááce s tce s těělem (J.Vodlem (J.Vodňňanskanskáá))
�� ““Go between therapyGo between therapy”” (Gerald Zuk)(Gerald Zuk)


