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Sny, snění I.
• O čem jsou?

• Kde se vzaly?

• Jakou mají funkci? K 
čemu slouží?

• Jak je můžeme využít?

(Moorcroft, 2005, str. 127)

• Nejsou dostupné přímé 
exploraci – zdálo se mi, 
ale nevím o čem 
(Plháková, 2013)

• Problém validity – Je 
výpověď o snu snovým 
zážitkem?

• Snová realita – jiné 
zákonitosti



Sny, snění II.

• Freud – brána do nevědomí

• Jung se domníval, že sen kompenzuje omezený náhled 
bdělého já a ve snech se objevuje i vliv kolektivního 
nevědomí - archetypy

• „Při interpretaci snů je důležité nikdy nepodlehnout 
pocitu, že je sen vyčerpán“ (Hall, J. A., 2005, str. 26)

• Skupinové sny rozvíjejí téma bezpečí a sounáležitosti 

• Ve skupině se daří jejím členům vzájemně svým snům 
porozumět



Práce se sny v naší komunitě

• Ranní komunita až 6x týdně

• Nárůst prezentovaných snů a  následné spory o čas

• Týmová diskuze o další práci se sny

• Hledání významu a potenciálu takovéto práce

• Retrospektivní náhled – tento příspěvek jako start



Získání dat výzkumného souboru

• Převyprávění snu 
klientem

• Asociace 
přítomných

• Zapsání PD do knihy

Ranní 
komunita

• Přepisuje sloužící  T

• Interpretace nebo 
sen?

• Dva sny nebo jeden?

Denní 
žurnál

• Vyhledání

• Přepis

• Analýza

Archiv



Počet snů v jednotlivých měsících
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Sny – četnosti a kategorie
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Souvislost prezentovaných snů s léčbou?

• Nárůst snů v roce 2014 oproti 
2013

• Únor 2013 nejnižší měsíční 
počet snů – vliv porušování 
pravidel?

• Rok 2014 – rozličné druhy snů 
znamenají větší otevřenost?

2013 2014

% toxi snů 23,4 23,6

% relabujících 35,5 24

% komunitních 
snů

34,6 26

% s diplomem 61,3 52/79



Symboly ve snech:

• Postavy členů týmu – symbol nebo realita?

• Užití n.v. ve snu – kompenzace nebo chuť na drogu?

• Postava Issy – co ve snech zastupuje?

• Sen o zelené paprice – náhoda nebo význam?



Kudy dál?



Výzkum Calvina S. Halla

• Ve 40. – 50. letech 20. století

• Cca 10 tisíc snových záznamů vysokoškoláků

• Postavy ve snech – lidé s citovým často konfliktním vztahem k snícímu

• Častá prostředí – domy, auta a ulice

• Ve snech častý pohyb, ale málo častá práce

• Častěji ve snech negativní emoce jako strach, hněv nebo smutek

• The Content Analysis of Dreams (1966) spolu s Robertem Van de Castlem



Systém Halla a Van de Castleho

• Postavy

• Sociální interakce

• Aktivity

• Usilí: úspěch a neúspěch

• Štěstí a neštěstí (smůla)

• Emoce

• Prostředí: vnitřní/ vnější a objekty

• Popisné prvky

• Potraviny a stravování

• Prvky z minulosti

----------------------------

• Dramatické snové sdělení a 
nereálné prvky ve snu

• Psychopatologie a obsah snů
(Domhoff, 1996)



Zajímavosti:

• Sen o zelené paprice nebo o luscích a hrachu

• Sny o kotletách během celé noci.

• Narodily se jí trojčata, na někoho čekala, aby je mohla nakrmit, pak jí došlo, 
že je může nakojit.

• Byl Ježíšek a seděli jsme a každý musel něco za dárek udělat. Klient měl 
rapovat. Byl nervózní. 

• Byl v kadeřnickém salonu. Chodil tam denně. Měl delší vlasy, dělali mu 
masky, ondulovali ho, prostě péče. 

• Chtěla jet na kole a to kolo nemělo šlapky. Jela s kočárkem. Když dítě 
vyndala a chtěla si ho pochovat, tak se změnilo v medového medvídka. To ji 
vyděsilo.

• Hledala ve snu rodný list
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