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KONTEXT - SOCHÁNÍ 

• Komplexní, reţimová, protitoxikomanická 

léčba, s prvky TK 

• Délka - 4 nebo 6 měsíců 

• Fáze léčby - 0.-3., přechodové rituály, výstupní 

absolventský rituál  

• Skupinová terapie – lékař, psy, adikt., staniční, 

SZP, NZP, sociální pracovník, šéf domu, zástupce 

• Individuální pohovory – motivační, krizové, 

doléčování 

• RT a RK 

• Absolventské skupiny 

• Adikologická a psychologická vyšetření 

• VŠE V TK JE MOŢNOST UČENÍ A RŮSTU  
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V. SATIROVÁ - SOCHÁNÍ 

• V. Satirová: 

• * 26. června 1916, Neillsville, Wisconsin, USA 

• † 10. září 1988, Kalifornie, USA  

• americká sociální pracovnice/terapeutka, matka rodinné 

terapie, vytvořila Model růstu/TSTS 

• V 5 letech zánět slepého střeva, infekční onemocnění, na 

2 roky ohluchla, rozhodla se být  detektivem na rodiče, 

vyvinula si schopnost pozorovat a uvědomila si důležitost 

komunikace mezi lidmi… 

• 1936-1988 terapeutická praxe, 1951 poprvé terapie celé 

rodiny, 1955 Psychiatrický institut v Illinois (péče i o 

rodinu), 1959 s Riskinem a Jacksonem Mental Research 

Institut v Palo Alto a 1. ucelený výcvik v rodinné terapii, 

1964 Společná terapie rodiny, 1972 Kniha o rodině, 1991 

(po její smrti)  Model růstu – Za hranice rodinné terapie 
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TSTS - SOCHÁNÍ 

• Transformační systemická terapie V. Satirové 

•  Základní pilíře:  

• 1. zážitková – kl. prožívá dopad min. událostí v 

přítomnosti, současně je spojován s pozitivní 

životní energií Já v současnosti 

• 2. systemická – 3 systémy – intrapsychický, 

interpersonální a sy primární rodiny 

• 3. pozitivně zaměřená – zaměření na zdraví a 

nové možnosti, oceňování zdrojů, očekávání růstu 

• 4. zaměřená na změnu – očekávání, že změna je 

možná, procesové otázky, intrapsychické a 

interaktivní cíle, změna na všech úrovních ledovce 

• 5. osobnost terapeuta – kongruence terapeuta     
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SOCHÁNÍ 

• Proces, technika práce 

• Neverbální užití sebe v prostoru 

• Metaforické vyjádření vnitřních obrazů 

• Externalizace copingu, toho co vidíme, prožíváme a 

vnímáme 

• Informuje Já=Self a druhé o vnitřním procesu ve vztahu 

k sobě, druhým a kontextu 

• Poskytuje uvědomění jdoucí za hranice obran (popření, 

ignorování, překroucení reality) 

• Zkoumá prožívání a zvědomuje vnitřní 

• Předností sochání je práce tady a teď, s přítomností, 

odklon od rozumářského postoje, od rušení pomocí 

mnoha slov 

www.plkm.cz      www.pomocvzavislosti.cz www.facebook.com/17bmandala  

http://www.plkm.cz/
http://www.pomocvzavislosti.cz/
http://www.facebook.com/17bmandala


meluzinovam@pnkm.cz 

SOCHÁNÍ 

• Slova mohou bolet…bezpečným prostředkem práce 

navozující změnu 

• Samo o sobě slouží k ukotvení změn 

• Dramatičnost, divadelnost 

• Staří Řekové znali účinek dobrého dramatu – 

využívali masky, chóry, katarzi 

• Inspirace otcem psychodramatu J. L. Morenem 
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SOCHÁNÍ - VARIANTY 

• A. Statické x dynamické („tanečky“, „hry“) 

• B. Přítomnost x vývojové (různá vývojová období 

klienta, rodiny, pracovního týmu) x minulost, 

přítomnost a budoucnost…využití metafory „ostrova“ 
• Přítomnost – např. akt. konfliktní vztah v TK 

• Vývojové – např. kl. Marek – z idealizované období 

dětství x v pubertě máma začíná pít, odchází, úniky k 

babičce a tajně k matce, vzdalování se sestrou, velmi 

přísný, vzdálený a trestající otec, úniky ven s partou, 

rebelství x násilná smrt matky, roste nenávist, 

konfliktní vztah k ženám, pocity viny, nenávisti, rušení, 

úniky, bolest hlavy, impulzivita 

• Minulost, přítomn., budoucn.- např. RT, období silné 

závislosti, přítomnost, budoucnost (touhy, přání) 
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SOCHÁNÍ - PRVKY 

• Sebezáchovné, stresové, komunikační pozice – 

usmiřující, obviňující, rozumující/poučující, rušící 

 

 

 

 

 

 

     x kongruentní/souladná 

• Cvičení – nácvik pozic v kruhu, vynořování zdrojů a 

možností růstu 

• Cvičení – nácvik pozic ve dvojici, zvědomování 

primární stresové pozice 

• Sdílení 
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SOCHÁNÍ - PRVKY 

• Sebeúcta = láska, úcta, víra k sobě, druhým, světu, 

projevuje se chováním, nízká x vysoká 

• Zdroje = pozitivní možnost a části osobnosti, např. touha po 

změně, svobodě, lásce, být dobrým otcem, člověkem, víra, 

rozum, pocity, tělo, důvěra v teraputa, léčbu, sebeúcta… 

• Závislost =chronické, celoživotní onem., se sklony k 

recidivě, vztah s mojí závislostí, dimenze min.x přítomn. x 

budoucnosti 
• Tahání závislosti ven z léčby (craving), zvědomění vztahu a zp. 

komunikace, řešení dilemat, konfliktů, polovičatosti (např. RT 

kl. Vítek – kamarádi) 

• Překáţky = „brzdy“ stojící změně v cestě, části osobn., stará 

pravidla a přesvědčení, traumata, např. „maska borce“, 

„samotář Sherlock“, „krutý Hitler“, „ženám se nikdy nic 

neříká“ 

www.plkm.cz      www.pomocvzavislosti.cz www.facebook.com/17bmandala  

http://www.plkm.cz/
http://www.pomocvzavislosti.cz/
http://www.facebook.com/17bmandala


meluzinovam@pnkm.cz 

SOCHÁNÍ – MOŢNOSTI VYUŢITÍ 

• Cíle – zvědomit a prozkoumat svůj proces i ostatních, 

přijmout zodpovědnost, rozhodnout se pro změnu 

 

• Individuální, párová, skupinová, RT a RK, supervize 

 

• Práce se sk. dynamikou – např. socha komunity x 

ideální socha, zvědomění překážek, výhod ideální 

sochy 

• Práce s konfliktními vztahy v TK 

• Při podezření na rozvíjející se patolog. vztah v TK - 

„Ukažte, jak to spolu máte? Ukažte, jak to máte s 

ostatními ženami v TK?“ 
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SOCHÁNÍ – MOŢNOSTI VYUŢITÍ 

• Kl. Karolína – vztah s muţi, rizikoví partneři – primární 

rodina, usmiřující matka, poté přichází mladší partner, 

opakuje se podřízenost a nízká sebeúcta žen, dopad na 

dceru, co ji chce naučit, jak to udělá…s využitím židlí  

 - bolest a pocity viny z potratu – sochání je hlubší, 

 samo o sobě kotví změny x prázdné a obsazené  židle 

• Kl. Tadeáš – vztah s manţelkou, milenkou – začít od 

začátku, tzn. primární rodinou, socha otec+matka+Tomáš, 

zvědomění dopadu prim. rodiny, vztah se ženou v min. a 

nyní, milenkou, dopad na dcery, co se naučí o chlapech, 

touha po blízkosti, pochopení, přijetí, očištění, být dobrý 

člověk, otec, co se v TK potřebuji naučit, s čím mohu začít 

už dnes 
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SOCHÁNÍ – MOŢNOSTI VYUŢITÍ 

• RT – kl. Jarek – vynoření tématu úmrtí starší sestry, 

práce s otcem, Jaromír s matkou odchází a dávají prostor 

otci 

• RT – kl. Zita – přesvědčení „rodiče mě nemají rádi“, 

nadměrný respekt z otce, nácvik projevování lásky v 

rodině, úkol na dovolenky dělat společně „nezvyklé věci“  

• RT – kl. Vítek – máma sdílí obavy, staří známí jsou 

riziko, sochání máma=abstinence, adiktolog=závislost, 

staří známí stojí mezi nimi…kompromisy oslabují 

abstinenci, péče o 2 ostrovy se nevyplácí, vysiluje 

• RT – kl. Samuel – vztah s otcem, rušivá komunikace, 

polštáře, sdílení závislostí, vztah s matkou, pocity viny, 

klečící na kolenou, omluva, nácvik komunikace matky 
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SOCHÁNÍ 

• Výhody u kl. s nealkohol. závislostí – častá je rušící 

komunik. pozice, uzemňuje, ihned kotví změny, 

dynamické, využití pohybu, prostoru, sebe sama, 

zážitkové, zapojení velkého množství osobnostních zdrojů, 

vynořuje rychle emoce, pracuje velká část skupiny, 

zakončené sdílením   

 

• Častá témata na skupinách kl. s nealkohol. závislostí – 

Já a závislost (vztah, kořeny), primární rodina (zdroje, 

dopady), pocity viny, hněvu, bezmoci, odpuštění, 

sebeúcta, Já a minulost, současná rodina, Já a můj vztah 

k druhému pohlaví, rozloučení se zemřelým, ukončení 

vztahu (nedokončené záležitosti), budoucnost, nové, 

transformované Já  
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Děkujeme za 
pozornost. 

Diskuze 
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