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SUR V PROUDU TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT 

Kamil Kalina 

PŘEDMLUVA 

Tato stať  není o výcvikovém systému SUR, ale o terapeutických komunitách (TK), 

jejichž specifickou aplikaci výcvikové komunity SUR představují. Vznikla zhuštěním 

několika kapitol první první části mé knihy  „Terapeutická komunita – obecný model a 

jeho uplatnění v léčbě závislostí“ (Kalina, 2008). V ní jsem použil  zkušenosti a 

poznatky z výcvikových komunit jako jednoho svébytného typu TK k objasnění toho, 

co nazývám obecným modelem TK. A stejně jako výcvikové komunity SUR přispívají 

k poznání, co vlastně je terapeutická komunita,  může výklad o terapeutických 

komunitách přispět k poznání, co je SUR a jak se začleňuje do rozvětveného proudu 

TK od r. 1946 (kdy byl název poprvé použit) po dnešek.   

Kratochvíl (1979, 2005) odlišuje TK v širším smyslu – jako systém, a v užším smyslu 

– jako metodu.  TK v širším smyslu je systém organizace léčebného oddělení, ve 

kterém se  podporuje  všestranně otevřená komunikace a v němž se na rozhodování 

podílejí všichni členové týmu i pacienti. Významnou složkou této formy organizace  

jsou schůzky personálu s pacienty, při nichž dochází k výměně informací a k 

projednávání problémů ve vzájemných vztazích, a schůzky personálu, ve kterých se 

usiluje o pochopení interpersonálních procesů v léčebné jednotce a objasnění reakcí 

členů léčebného týmu vůči pacientům a i vůči sobě navzájem. TK v užším slova 

smyslu je psychoterapeutickou metodou, při níž se využívají modelové situace malé 

společenské skupiny k projekci a korekci maladaptivních interpersonálních 

stereotypů prožívání a chování.  Při společném soužití pacientů v každodenním 

bezprostředním styku, kdy jsou zajištěny různorodé činnosti a možnost diferencování 

rolí, poskytují vzájemné interakce, problémy a konflikty určitý materiál, na němž se 

pacienti učí poznávat svůj podíl ve vytváření, udržování a opakování svých životních  

problémů a konfliktů. Současně si mohou osvojovat nové, diferencovanější a 

přizpůsobivější formy chování.  
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Je užitečné z této definice vycházet, protože precizně odlišuje onen „širší“ a „užší“ 

smysl pojmu. TK jako sociální a organizační model může mít různé vnitřní varianty, 

avšak metoda zůstává stejná, i když se pro ni v rámci rozličných směrů a škol 

používá různý jazyk. To v proudu TK umožňuje lepší orientaci i ohraničení proti jiným 

metodám..  

 

1. „DEMOKRATICKÉ“ A „HIERACHICKÉ“ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

1.1. Zrození terapeutických komunit z armádní psychiatrie 

Terapeutické komunity, jak je dnes známe, se vyvinuly ze z několika originálních  

experimentů na psychiatrických odděleních ve Velké Británii mezi léty 1942 a 1948. 

Vytvořila je  skupina lékařů a pedagogů, povolaných za 2. světové války do 

armádních psychiatrických služeb. Prvními místy byla léčebná zařízení pro psychicky 

narušené vojáky v Northfield Hospital v Birminghamu a v nemocnici Mill Hill 

v Londýně. Tyto experimenty jsou spojeny  se jmény několika významných osobností 

jako H. Bridger, W. R. Bion, S. H. Foulkes, Tom Main a Maxwell Jones.  Klíčový vliv 

měla  osobnost v pozadí, J.R. Rees, významný psychoanalytik 30. a 40. let a ředitel 

Tavistock Institute v Londýně.  Na prahu 2. světové války se Rees stal hlavním  

armádním psychiatrem a  z této pozice ovlivnil uvažování  o problémech 

psychiatrické práce za války i po ní. Zejména podnítil přesun těžiště léčby od 

jednotlivce ke skupinovým vztahům. Všichni zde jmenovaní patřili do Reesova 

armádního týmu, každý z nich však šel zcela originální cestou. 1  Tom Main i Maxwell 

Jones uplatnili po válce nový model v civilních nemocnicích.2 Ve svém článku z r. 

1946 Main poprvé použil  pro tento model  termín  „terapeutická komunita“. 

 

1 Psychoterapeutickým čtrnářům jsou známi zejména  Bion jako jeden z nejvlivnějších teoretiků  

psychoanalýzy poválečného období (např. koncept „containment“, teorie skupinového fenoménu a 
jiné) a  Foulkes jako průkopník skupinové analýzy (group analysis). Bridger byl přemosťující osobností 
mezi hnutím Therapeutic Education, prvními britskými TK a pozdějšími TK pro závislé.    
2 Main v Cassel Hospital, Jones v Belmont – později Henderson Hospital. Obě průkopnické nemocnice 
se nacházeji v hrabství Surrey. Původní TK zde dosud existují a slouží jako výcviková a vzdělávací 
centra (Pines, 1999).  
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1.2. Předchůdci „demokratických“ terapeutických komunit: hnutí Terapeutické 

výchovy a  londýnská psychoanalytická škola  

 „Terapeutická výchova“ je označením pro novátorský trend v ústavní výchově 

delikventních a narušených dětí a adolescentů, šířící se v Británii od let první světové 

války a po ní. Základem pro řízení společenství byla demokratická samospráva. Pro 

korekci chování se nepoužívaly fyzické ani zahanbující tresty a ve výchově se 

zdůrazňoval pozitivní význam strukturovaného a cíleně využívaného sociálního 

prostředí a vřelého, akceptujícícího  přístupu dospělých vůči dětských a 

adolescentním rezidentům.  

Kennard (1998) a Pines (1999)  upozorňují, že hnutí “Therapeutic Education”  

vyrostlo z tradičních  anglosaských hodnot liberální demokracie, osobní důstojnosti, 

sociálního zájmu a svépomoci.  Duch výchovných komunit byl rovněž výrazně 

spoulutvářen hodnotami křestanství.  Později začalo hnutí  “terapeutické výchovy”  

zpracovávat  podněty z psychoanalýzy, zejména autorů londýnské školy.  Druhá 

světová válka učinila problém narušených a bezprizorných dětí a adolescentů opět  

vysoce aktuální a v té době řada členů londýnské psychoanalytické skupiny  přímo 

působila v programech terapeutické výchovy v  dětských domovech nebo táborech.  

Ještě před Mainem a Jonesem zde vznikala první společenství,  odpovídající 

pozdějšímu pojmu terapeutická komunita.  

Londýnská škola vedla tvořivý dialog s Freudovým dílem „Skupinová psychologie a 

analýza Ega“ z r. 1921 a dokázala z této knížky postupně mnoho vytěžit  pro 

průzkum  původní matrice interpersonálních vztahů, rodinného a posléze 

skupinového  fenoménu. Musíme zde připomenout aspoň Anne Freudovou, 

Winnicotta a Bowlbyho, kteří se zabývali vývojem Ega v dětství a významem 

mateřského a otcovského chování k dítěti pro zdravý i narušený rozvoj. Seznámení 

těchto autorů s koncepcí i praxí „terapeutické výchovy“  pak umožnilo    aplikovat  

teorie o primárním emočním vývoji na skupinové prostředí, které má korigovat a 

zhojit poruchy, k nimž v dětství došlo, a tak formulovat principy skupinové léčby.  Pro 

historické experimenty Reesova týmu armádních terapeutů tedy  byla připravena 

půda jak v teorii, tak v praktických aplikacích.   
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1.3. Koncepce terapeutické komunity: Jones, Rapoport a Main 

Další rozvoj terapeutických komunit je nejčastěji spojován s osobností Maxwella 

Jonese. Kennard (1998) píše, že Bion, Foulkes a Main přišli se spoustou nových 

nápadů, ale Jones popsal a realizoval principy, podle nichž  mohli pracovat další 

následovníci.  

Jones v r. 1948 formuloval  pět zásad terapeutické komunity: 

1) Oboustranná komunikace na všech úrovních. Cílem je vytvořit otevřenou 

komunikační matrici, umožňující bezpečnou rozpravu o čemkoliv – o pocitech, 

postojích, chování, rozhodování apod. Nic důležitého se neskrývá, problémy se 

„nezametají pod koberec.“ Je možné vždy položit otázku „jak to vlastně je?“ a 

zkoumat a korigovat skryté motivy a obranné mechanismy, k nimž se jednotlivci, 

skupiny i instituce uchylují.  

2) Proces rozhodování na všech úrovních. Jones dbal především o to, aby 

rozhodovací procesy byly viditelné, srozumitelné a přístupné všem, kterých 

se rozhodování týká.  Usiloval o rovnoměrnější distribuci moci v komunitě. 

Předpokladem bylo vybavit rozhodovacími pravomocemi jak řadové členy skupiny 

personálu,  tak pacienty.  Jones si však  byl dobře vědom, že to neznamená   

automatické zplnomocnění všech stejným způsobem,  ale – zejména v případě 

pacientů   – přiznání rozhodovacího potenciálu v té míře, v jaké je toho jednotlivec 

schopen, případně „vždy ještě o malý kousek víc“ jako výzva k růstu. 

3) Společné vedení. Tato zásada obsahuje především princip spolusprávy pacientů a 

jejich zapojení do odpovědnosti za každodenní fungování společenství po stránce 

materiální, morální i vztahové. Rozvolňují se tím do značné míry strnulé struktury 

tradičních rolí „pacienta“ a „personálu“ na psychiatrickém oddělení, kdy personál je 

„zdravý, schopný, pomáhající, aktivní“ a pacient „nemocný - bezmocný, neschopný, 

pomoc vyžadující a pasivní“.  

4) Konsensus v přijímání rozhodnutí. Zde se jinak pojmenovává aspekt  nedirektivní, 

neautoritářské a nehierarchické organizace léčebného prostředí, v níž však existují 

nadřazené principy, jasná pravidla a společná odpovědnost za výsledek. 

5) Sociální učení v interakci tady a teď. V Jonesově pojetí je jádrovým procesem, 

který změnu navozuje, právě sociální učení v situaci „tady a teď“, nikoliv průzkum 

minulosti, protože problémy, které si člověk do komunity přináší z předchozího 
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života, se v sociálních interakcích stávají zjevné a přístupné porozumění a změně. 

Vše, co se v komunitě děje, je pojímáno jako příležitost k učení. Sociální učení v TK 

zahrnuje napodobování i konflikt, působení mnohočetných zpětných vazeb, 

korektivní zkušenost a experimentování s novými vzorci chování, to vše 

v bezpečném, podnětném a usměrňujícím či korigujícím sociálním kontextu.  

Pro uskutečnění zásad TK v praxi popisuje Jones tři podstatné formy: setkání celé 

komunity, schůzky personálu a situace živého učení, např. krize, které se týkají 

několika nebo všech členů komunity. Další prvky programu, které Jones se svým 

týmem v Henderson Hospital zavedl, byly různé formy skupinové práce, 

psychodramatický nácvik sociálních dovedností a široká škála rolí ve spolusprávě 

klientů.  

V konstiuování  koncepce TK sehrál velmi důležitou úlohu sociolog Robert 

Rapoporta, který spolu se svým týmem prováděl v 50. letech na Jonesovo pozvání 

v Henderson Hospital sociologický výzkum.  Výsledkem byla důležitá kniha 

„Community as a Doctor“, publikovaná v r. 1960 (Rapoport, 1967).   Rapoport v ní 

formuloval čtyři principy:   

1. Demokratizace – každý člen TK (tj. personál i klienti) by měl mít rovný podíl 

pravomoci v rozhodování o záležitostech komunity, ať už se týkají terapie nebo 

organizace.  

2. Permisivita – všichni členové TK by si měli vzájemně tolerovat různé typy 

chování, které by podle běžných společenských norem bylo vnímáno jako 

rozrušující nebo pokládáno za deviantní. „Tolerovat“ v tomto případě znamená 

snažit se porozumět  místo reagovat  obvyklým způsobem.   

3. Komunalismus – členství v TK a sounáležitost by mělo být samo o sobě 

hodnotou. Projevuje se v pevném vzájemném sepjetí, blízkých vztazích a 

otevřené komunikaci mezi členy stejně jako např. v tom, že personál a klienti mají 

společnou jídelnu a oslovují se křestními jmény.  

4. Konfrontace s realitou – klienti by měli být vystaveni neustálým zpětným vazbám, 

jak ostatní vidí jejich chování, aby se z toho naučili čelit svým tendencím 

zkreslovat či popírat obtíže, které mají s druhými lidmi, nebo se od těchto obtíží 

odtahovat.    
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Rapoportovy principy se staly nedílnou součást koncepce „demokratických“ TK a 

leckdy zastínily původní Jonesovy teze.  Nebyly ideologicky neutrální. Na první 

pohled vidíme určitý rozpor v prvním principu, „demokratizace“: Jones ve svém pojetí 

demokracie v TK jasně odlišoval principiální rovnost a faktickou diferenciaci  

pravomocí a odpovědnosti: klienti mají mít takový stupeň pravomocí a odpovědnosti, 

jaký je slučitelný  s jejich schopnostmi v daném čase. Kennard (1998) upozorňuje, že 

rozdíl mezi tímto pojetím a „rovným podílem na rozhodování“ v prvním Rapoportově 

principu představuje rozdíl mezi TK jako léčbou a TK jako ideologií, která se 

soustřeďuje na zrušení třídních rozdílů, v tomto případě rozdílů mezi personálem a 

klienty.  Rozpor se může vyjevit zejména v situacích krize v TK, kdy jsou ohrožena 

metapravidla a personál by se měl  důrazněji ujmout vedení.  

Vzájemný rozpor lze hledat i mezi  principem permisivity a principem konfrontace 

s realitou, který má blízko k Jonesovu pojetí sociálního učení. Rapoport  popisuje 

probíhající konflikt mezi tou částí personálu, která se zajímá o přípravu klientů na 

život mimo TK, a tou částí, která se soustřeďuje na procesy v komunitě a pomáhá 

klientům k hlubšímu sebepoznání.  Charakterizuje to jako konflikt mezi  cílem sociální 

rehabilitace a cílem psychoanalytické psychoterapie, která byla blízká druhé 

zakladatelské osobnosti TK, Tomu Mainovi, který procesy v TK popisoval z hlediska 

projekce, zvědomování a rozpouštění obranných mechanismů spíše než v pojmech 

sociálního učení.  Mainovou klíčovou zásadou bylo volné zkoumání skrytých motivů 

a postojů v komunitě, což pojmenoval jako „culture of enquiry.“  

Tyto rozpory (rozpor mezi terapeutickým a politickým pojetím demokracie v TK a 

rozpor mezi sociálně rehabilitačním a psychoterapeutickým pojetím cílů TK) jsou 

vestavěny do základů koncepce terapeutické komunity jako jakési „vrozené rozpory“, 

s nimiž se všechny komunity ve větší či menší míře setkávají, střetávají a 

vyrovnávají. Nepochybně činí dynamiku TK zajímavější, na druhé straně byly a jsou 

často zdrojem vážných nedorozumění, selhání, neúspěchů a vnější 

neakceptovatelnosti.       

1.4. Další vývoj „demokratických“  TK  

V r. 1959, ještě před vydáním Rapoportovy knihy, přesunul Maxwell Jones  na čas 

své působení do USA. Zde našel  řadu stoupenců, spolupracovníků a následovníků  

v okruhu odborníků, kteří byli  nespokojeni s tehdejším stavem psychiatrických 
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nemocnic a snažili se je reformovat na principech TK. Obdobný trend se objevoval ve 

věznicích pod názvem „projekty Asklepeion.“   V polovině 60. let se Jones vrací do 

Británie a vytváří proslulou TK pro chronické psychotické pacienty v Melrose ve 

Skotsku.   

Terapeutické komunity založené dle Jonese a Maina vnesly řadu revolučních  

pohledů do systému psychiatrické péče. Snažily se  přeměnit jasně hierarchické 

vztahy v psychiatrii v otevřenější, demokratičtější struktury. Díky těmto komunitám 

také vstoupily do světa psychiatrie jiné profese a rozvíjel se mezioborový přístup. 

Dalším přínosem bylo poznání, že sociální organizace oddělení je právě tak důležitá 

jako terapeutické dovednosti personálu. Terapeutický přístup demokratické TK se 

zakládal především na cíleně strukturovaném sociálním prostředí, zaměřoval se na 

pochopení skupinové dynamiky a na ovlivňování  procesu učení.  

Během 60. a 70. let 20. století bylo ve Velké Británii založeno mnoho TK a model se 

šířil do dalších zemí na evropském kontinentu (Holandsko, Francie, Itálie) i do 

zámoří. Hnutí TK bylo v rámci tradic tvořivé a inovační: “co bylo Ego v jedné době a 

jedné generaci, stalo se Superegem v době a generaci následující, ztratilo tvořivý 

potenciál, ritualizovalo se a nové podněty se konfontovaly s jeho omezením” (Main, 

cit. in Campling, 2001).      

1.5. „Hierarchické“ terapeutické komunity 

Konfrontaci nových podnětů s limity dosavadní teorie i praxe  přinesly nepochybně TK jiného 
typu, které do Evropy přicházely z USA v 70. letech 20. století. V době svého příchodu na 
mezinárodní scénu se tyto TK prostě označovaly jako „nové“ na rozdíl od „starých“, tzv. 
demokratických TK v linii Maina a Jonese.  

První “novou” terapeutickou komunitou byl Daytop Village v New Yorku, založený v r. 1963 
psychoanalytikem Danem Casrielem a spolupracovníky. Casriel pracoval na 
Psychoanalytické klinice pro výcvik a výzkum na Columbia University v New Yorku,  měl 
však významné kontakty i s psychoterapeuty mimo psychoanalytický okruh, např. s J.L. 
Morenem, Carlem Rogersem a Lewisem Yablonskim, a byl obeznámen s aplikacemi 
Jonesova modelu v severoamerických psychiatrických nemocnicích a vězeních. Již na 
Columbia University se Casriel seznámil s problematikou závislostí a počátkem 60. let hodlal 
založit v New Yorku terapeutické centrum pro rostoucí populaci drogově závislých.  V té 
době vládlo přesvědčení, že psychodynamické a humanistické psychoterapeutické přístupy u 
drogově závislých selhávají. „Demokratické“ terapeutické komunity, vycházející z Jonese a 
Maina, se této klientele buď vyhýbaly, nebo při práci s ní nebyly úspěšné. Casriel proto 
hledal vhodnější model a nakonec se inspiroval svépomocnou abstinenční komunou 
Synanon v Santa Monica v Kalifornii, kterou navštívil právě na doporučení Morena, Rogerse 
a Yablonského. 

V Synanonu, který založil v roce 1958 Charles Dederich, člen hnutí Anonymních 

Alkoholiků,  spolu žili bývalí alkoholici a závislí na drogách a vzájemně si pomáhali 



 8 

zůstat „čistí“, tzn. bez drog. Základním principem byla jednak neskrývaná upřímná 

konfrontace s kýmkoliv z jakéhokoliv důvodu, která se odehrávala v quasi-

encounterových skupinách známých jako „synanonská hra“, jednak možnost 

vzestupu rezidenta v hierarchii společenství od nejnižších pozic k nejvyšším, přičemž 

s jednotlivými stupni hierarchie se spojovala diferencovaná míra osobní i sociální 

odpovědnosti, kompetencí a nároků.  Žádná pozice však nechránila před ostrou 

konfrontací v „synanonské hře.“ Později  se Synanon  dostal do vleklé krize,  uzavíral 

se světu, viděl okolní svět jako nepřátelský a uvnitř degeneroval do podoby 

totalitního společenství, v němž docházelo k mimořádnému zneužívání moci a 

k manipulacím.  

Casriel navštívil Synanon dlouho před tímto úpadkem.  Zůstal v komuně nějaký čas a 

byl jí natolik osloven, že její principy aplikoval v nově založeném léčebném centru 

v New Yorku a přivedl tam jako spolupracovníky několik rezidentů  Synanonu.  Na 

rozdíl od Synanonu, který nabízel závislým strukturované bezdrogové společenství 

jako dlouhodobou životní alternativu, bylo cílem Daytop Village změnit život rezidentů 

takovým způsobem, aby se mohli vrátit do společnosti a žít bez drog samostatně. 

Přes řadu výrazných odlišností synanonského přístupu od dosavadních TK 

navazujících na Jonese a Maina označil Casriel   Daytop Village za terapeutickou 

komunitu a neváhal tento pojem obhajovat. Toto pojmenování pak přijala i další 

zařízení pro drogově závislé, i když původní britský koncept TK jim byl vzdálený či 

zcela neznámý.   

Tyto „hierarchické“ TK byly zakládány bývalými rezidenty Synanonu bez účasti 

profesionálů, ale s odbornou podporou a s využitím podnětů Casriela a jeho 

spolupracovníků.  Model se pak šířil do Kanady, jihovýchodní Asie a do Evropy. 

Mimo Evropu byly hierarchické  TK převážně nebo úplně neprofesionální, 

zdůrazňující svépomoc a  vzestupnou hierarchii  ex-userů až do pozic členů 

terapeutického týmu a vedení komunity. Z tohoto důvodu se spíše vztahovaly ke 

svépomocné komuně  Synanon, která se stále více stávala legendou a mýtem. 

Průkopnický čin Casrielův se dostal do pozadí.  

1.6. Cesta ke „smíšenému evropskému modelu“ terapeutické komunity  

Obě hlavní linie TK žily dlouho ve svých vlastních světech a navzájem se ignorovaly. 

Průkopnický čin podnikl na evropské půdě v r. 1975  Holanďan Martien Kooyman, 
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když  postupně transformoval TK pro závislé v  Emiliehoeve  z „demokratického“ 

modelu do modelu inspirovaného Daytop Village. Důvodem transformace bylo, že 

„demokratický“ model v Emiliehoeve zjevně selhával. Proč selhával (a selhávat 

musel i jinde), ilustruje líčení počátků   TK Emiliehoeve (Kooyman, 1992, česky 

2005). Vliv antipsychiatrie a jiných radikálních sociálních a politických idejí 60. let 

vedl k tomu že při řešení „vrozených problémů“, na které upozorňoval Rapoport, se 

příliš zdůrazňovalo porozumění na úkor stanovení a dodržování pravidel. Rovněž 

Jonesovo pojetí principiální, ale terapeuticky diferencované rovnosti v podílu na moci 

nahradila v té době rovnostářská sociální ideologie. Personál prostě „pustil z ruky“ 

metapravidla TK a vzdal se své  primární role v zajištění bezpečné a terapeuticky 

přínosné struktury. Struktura, kterou nabízel „hierarchický“ model, byla pro bezradné 

profesionály bezpečnou záštitou proti tomuto typu degenerace TK a přinášela nový 

vzorec účinných faktorů. Emiliehoeve se tak stala  příkladem TK profesionálně 

vedené, racionálně využívající skupinovou dynamiku a sociální učení a dostatečně 

vybavené pro práci s náročnou drogovou klientelou. Tato modifikace obou původních 

modelů byla pro Evropu přijatelná, zatímco striktně hierarchický ex-userský model 

importovaný z USA narážel   Evropě na odmítání.    

Značnou odezvu mělo i překlenovací úsilí samotného Maxwella Jonese, který ve 

dvou svých článcích (1979, 1984) charakterizoval „staré“ a „nové“ TK se všemi klady 

a nedostatky a ocenil přínos nového proudu. S jistým porozuměním a vhledem 

popsal odlišnosti, vyzdvihnul však také společné rysy. Ústředním poselstvím 

Jonesových článků je výzva, aby se rozdíly „starých“ a „nových“ TK nepřeceňovaly a 

hledaly se spíše společné charakteristiky a styčné body. Předpovídal postupné 

sbližování obou modelů jednak v praxi, díky širšímu vzdělávání personálu, jednak  

v rámci teorií sociálních systémů a sociálního učení.  

Pro řadu dalších evropských profesionálů,  kteří nejprve působili v „demokratických“ 

TK a  později patřili k průkopníkům TK pro závislé, byl „hierarchický“ model 

přicházející z USA  pouze rozšířením  jejich dosavadní teorie a praxe. Velká část TK 

pro závislé na evropské půdě se již na počátku poněkud přizpůsobila evropské 

modalitě a tento trend pokračoval   přes vzájemnou komunikaci obou linií, 

akceptování, spolupráci až k částečnému  prolínání obou proudů v současnosti. 

Pohled z dálky může být leckdy směrodatnější než místně vnímané odlišnosti: 
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australský autor Mereki (2004) hovoří o „smíšeném evropském modelu“ 

terapeutických komunit.  

2. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V ČESKÉ REPUBLICE 

2.1. Od léčebného kolektivu k terapeutické komunitě 

V  prvních desetiletích komunistického režimu se u nás model a termín terapeutické 

komunity  postupně  vynořoval a  vyhraňoval z dobového konceptu „léčebného 

kolektivu“.  V dalším období    „léčebný kolektiv“ byl  většinou jen ochrannou 

nálepkou pro to, o čem se vědělo, že to je TK, ale ještě se tomu tak nemohlo nahlas 

říkat. Významnou dobou pro tento vývoj byla poněkud uvolněnější šedesátá léta, 

v jejich druhé půli se už o TK  (v podání Maxwella Jonese) bylo možné dozvědět a 

termín se používal pro několik průkopnických domácích léčebných zařízení.  

Pro cestu „od léčebného kolektivu k terapeutické komunitě“ byly významné práce  

A.S. Makarenka (Kratochvíl, 1979; Skála, 1987; Nevšímal, 2005). Tento ukrajinský 

pedagog vybudoval a řídil ve dvacátých a třicátých letech na tehdejší sovětské 

Ukrajině několik  pobytových výchovných zařízení, která úspěšným a originálním 

způsobem pracovala se sociálně a mravně narušenou mládeží.  V jeho komunách  

(parafrázujeme-li výrok Rapoporta o TK)  „společenství bylo vychovatelem“.  

Kratochvíl uvádí, že Makarenko zdůrazňoval důležitost nácviku adekvátnějšího 

jednání,  učení zkušeností z různých formálních rolí v kolektivu a rovněž význam 

podílu na kolektivním rozhodování pro  posílení individuální odpovědnosti.    

Výchovný režim v jeho komunách zahrnoval denní pořádek a soustavu pravidel, 

která podporovala kázeň i iniciativu. Komuna byla řízena volenou samosprávou, byla 

seznamována se všemi událostmi, na svých shromážděních se k nim vyjadřovala a 

navrhovala opatření. Většina konfliktů byla řešena konfrontací jednotlivce 

s kolektivem; přitom se ale dbalo i na to, aby se jednotlivec mohl cítit v kolektivu 

bezpečí a ochranu.  K  základním rysům Makarenkových komun patřil respekt 

k člověku,  náročnost, důvěra a podpora pozitivních změn.  

Odmyslíme-li si Makarenkův dobový ideologický entusiasmus, je zjevné, že jeho  

model výchovné komuny měl mnoho společných rysů s  britskými koncepty 

„terapeutické výchovy“ (časově prakticky souběžnými) i s pozdějšími terapeutickými 

komunitami. Lze věřit, že pro české průkopníky  mohl být  Makarenkův odkaz  
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významnou inspirací  a později nekompromitující záštitou v úsilí o dosažení legitimity 

konceptu TK v nelehkých časech.  

S makarenkovskou inspirací se dobře snášely prvky behaviorální terapie, 

uplatňované především Skálou a Kratochvílem. Nesporný význam však je nutno 

přisoudit vlivům psychoanalýzy, která u nás přežila krajně nepříznivá padesátá léta3 

a v 60. letech dala vznik  ilegální pražské psychoanalytické skupině, legitimizované v  

90. letech mezinárodním psychoanalytickým společenstvím.  Se jmény 

psychoterapeutů tohoto okruhu (Ferdinand Knobloch, Zdeněk Mrázek, Hana Junová, 

Milan Hausner) se v tomto přehledu  vývoje TK  budeme setkávat.  

2.2. První generace – Apolinář a Lobeč 

V  r. 1948 založil Jaroslav Skála při psychiatrické klinice dnešní  1. lékařské fakulty 

UK v Praze a  Všeobecné fakultní nemocnice první specializované lůžkové oddělení 

pro studium a léčbu alkoholismu, známé jako  Apolinář. Model léčby závislostí 

rozvíjený  v Apolináři (Apolinářský či Skálův model) spojuje principy terapeutické 

komunity  a behaviorální přístupy, projevující se zejména v náročném léčebném 

režimu s bodovacím systémem. Kratochvíl (1979) píše, že Jaroslav Skála přizpůsobil 

metodu TK léčbě lidí závislých na alkoholu a dosahoval pozoruhodných výsledků.  

Skála byl zřejmě ve světovém měřítku první, kdo použil principy léčebně-výchovného 

kolektivu v oblasti závislostí. Není však možné s určitostí tvrdit, že existovala 

souvislost mezi prvním obdobím Apolináře a zakladatelskými činy Jonese a Maina.4  

To by nijak nesnižovalo novátorský význam Skály a jeho modelu – naopak  by bylo 

hodné ocenění, že se Skála koncem 40. let kongeniálně vydal obdobnou cestou jako 

o několik let předtím britští autoři.  Jedním z jeho inspiračních zdrojů byly (podobně 

jako u nich) práce z oblasti  výchovy sociálně narušené mládeže, v tomto případě 

koncepce Makarenkových výchovných komun.  

Důkladnější studium a zhodnocování Jonesovy koncepce TK v  Apolináři lze klást až 

do šedesátých let. Skála sám nazýval apolinářský systém terapeutickou komunitou 

s odvoláním  na „demokratickou“ linii. Apolinářský model  obsahuje také řadu paralel   

 

3 Překlenovacími osobnostmi byli MUDr. Božidar Dosužkov  a JUDr. MUDr. Otokar Kučera.  
4 Autor této studie souvislost obhajoval (Kalina a kol., 2001; Těmínová, Adameček a Kalina, 2003). 
Poznatky mohl přivézt na pražskou psychiatrickou kliniku Knobloch ze studijního pobytu v Londýně 
v r. 1946-47.    Nevšímal (2005) ale píše s odvoláním na personální komunikaci se Skálou, že o 
Jonesově modelu TK se Skála dozvěděl od Knoblocha  až v polovině  50. let.      
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a souvislostí  s hnutím Anonymních alkoholiků (svépomoc, oddanost společenství, 

doznání, odčiněn v životní praxi, důraz na pozitivní změnu a posilování  ega), i když 

bez  spirituálního zaměření.  I když se Apolinář  v některých rysech podobá 

hierarchickým terapeutickým komunitám, poznatky z tohoto okruhu se uvádějí až 

později a s jistými výhradami (viz Skála, 1987).  Při zpětném pohledu lze usoudit, že 

Skála vytvořil do značné míry nezávislou a originální koncepci, podle které u nás pak 

vznikala oddělení pro návykové nemoci v řadě psychiatrických léčeben.  

V r. 1954 byla v Lobči (na Kokořínsku, mezi Mělníkem a Dubou) založena 

rehabilitační odbočka pražské psychiatrické kliniky pro pacienty s neurózami.   

Zakladatelé lobečského modelu (Ferdinand Knobloch a jeho manželka  Jiřina)  jej 

charakterizovali jako léčebný kolektiv, v němž probíhá kolektivní psychoterapie 

(Knobloch a Knoblochová, 1968). Knobloch byl v období 1946-47 na delším studijním 

pobytu v Londýně, a vzdělával se tam v  behaviorální i psychoanalytické 

psychoterapii (Nevšímal, 2005). Je pravděpodobné, že to byl právě on, kdo přinesl 

do Československa poznatky o britských TK i samotný název,   i když se nezdá, že 

by jej příliš propagoval.   

Lobeč byla dlouhou dobu zdrojem poznatků a zkušeností v psychodynamické 

psychoterapii a rovněž prvním naším výcvikovým centrem, v němž řada profesionálů 

absolvovala cvičný pobyt v roli pacienta. Z Lobče vycházely zejména v druhé 

polovině šedesátých let   podněty pro vznik dalších léčebných systémů.  

2.3. Druhá generace: další psychiatricko-psychoterapeutické terapeutické 

komunity 

V druhé polovině 60.let se principy TK uplatnily i na klinických odděleních: ve VÚPs,  

nynějším Psychiatrickém centru Praha (Sobotkiewiczová, Hausner) a na 

psychiatrické klinice v Brně (Bouchal). V r. 1966 vytvořil Hausner terapeutickou 

komunitu na psychiatrickém oddělení v Sadské (známé především jako středisko 

experimentálního, léčebného a výcvikového používání LSD). V r. 1969 byl lobečský 

model aplikován v podmínkách denního stacionáře na Horní Palatě v Praze (Mrázek, 

Junová).  

Série TK první a druhé generace vrcholí v r. 1971 zřízením TK pro neurózy na 

oddělení 18b v psychiatrické léčebně Kroměříž (Kratochvíl). Toto oddělení zřejmě 

jako první používalo označení „terapeutická komunita“ od samého počátku. 



 13 

Kratochvíl ve své TK dospěl ke zdařilé syntéze psychodynamických, 

interpersonálních a behaviorálních přístupů a jeho oddělení bylo a je dodnes 

vzorovým  modelem  „demokratické“ TK  u nás.  Kratochvíl se také ve svých četných 

publikacích TK systematicky zabýval, jako první (a dosud jediný) u nás ji zevrubně 

popsal, vysvětlil a postihnul  její kořeny a vývoj.      

Stejně jako Lobeč a Horní Palata, byla i Kratochvílova Kroměříž vyhledávaným 

výcvikovým střediskem. Cvičné pobyty v roli pacienta byly po dlouhou dobu jedinou 

dostupnou formou výcviku v psychoterapii a měly nesmírný význam pro rozšíření 

psychoterapeutické erudice u nás. V době, kdy Kratochvílovo oddělení vzniklo, se 

však už u nás rodil jiný svébytný model výcviku, který se rovněž na principy TK 

odvolával.  

2.4. SUR 

SUR, původní československý systém výcviku v psychoterapii, je založený 

principech TK demokratické linie. Jeho originalita spočívá především ve spojení 

výcviku ve skupinové psychoterapii s širším a hlubším rozměrem výcvikového 

společenství (komunity) .    Organizace a koncepce výcvikové situace čerpala  

z praxe léčebných zařízení - terapeutických komunit, které v 60. letech v ČR 

existovaly. Především šlo o Skálův Apolinář (komunitní týdny se značně podobají 

zejména týdenním výjezdům apolinářských pacientů a terapeutů do přírody) a 

 terapeutické komunity  pro neurotiky v Lobči (Knobloch, Mrázek, Junová), v Brně 

(Bouchal) a Kroměříži (Kratochvíl).  

V aplikaci principů terapeutické komunity se SUR vždy odvolával na Maxwella 

Jonese a obecně se hlásil k dynamické (psychodynamické) orientaci. Vstřebal 

některé prvky psychoanalýzy, později skupinové analýzy, ale také humanistických, 

existenciálních a interpersonálních psychoterapií. Obsahuje i řadu behaviorálních a 

kognitivně behaviorálních prvků. Akcent  na to či ono se liší v jednotlivých 

komunitách a často i skupinách. Spíše než o eklekticismus však šlo o tvořivou 

syntézu, přiměřenou období vzniku a prvním dekádám vývoje.5  

V době normalizace  byl SUR “ostrovem pozitivní deviace“ a platformou pro 

svobodné názory a postoje. Patřil k tzv. odbornému disentu (podobně jako různé 

 

5 I když systémem SUR prošla řada teoreticky fundovaných psychoterapeutů, teorie byla po desetiletí 
spíše jeho slabší stránkou a zevrubné teoretické propracování výcvikového modelu SUR dosud chybí.  
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aktivity v oblasti filosofie, ekologie, ekonomie atd.) a měl sympatizující či přímé 

propojení s disentem občanským. Řadu let byl sledován Státní bezpečností (viz 

Wigfall, 2001, a osobní zkušenost autora).   

SUR měl zásadní vliv na vývoj  TK u nás.  Již  počátkem 70. let přitáhl tehdy 

nastupující generaci mladých odborníků. Pokládáme za oprávněné vést právě zde 

určitou dělící čáru v našem historickém přehledu.  

2.5. Třetí generace: terapeutické komunity po vzniku SUR  

Pomineme-li Skálův Apolinář, byly  české a moravské TK první a druhé generace  

určeny takřka výhradně pro neurózy. Přesto sem lze aspoň částečně zařadit inovační 

léčebné systémy na odděleních pro rehabilitaci psychóz v psychiatrické léčebně 

Opava (Buxbaum a Strossová) a Kroměříži (Mikula, Bouchalová). Důslednou aplikaci 

TK v léčbě psychóz přinesl  experiment autora této práce v letech 1972-1976 

v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, vzniklý pod bezprostředním vlivem výcviku 

v SUR a na základě zkušeností z pobytu ve Velké Británii a z Hausnerovy TK 

v Sadské. Víceskupinová terapeutická komunita na rehabilitačním oddělení pro 

psychotiky na pavilónu 17 sice přizpůsobila metody a přístupy danému 

diagnostickému okruhu, přece jen ale šlo v tehdejší době   o  dosti zásadní vybočení 

z převažujícího pojetí léčby psychóz obecně a psychoterapie u psychotiků zvlášť 

(Kalina et al., 1978).   

Ve stejné nebo o něco pozdější době jako komunita 17 a z valné části pod vlivem 

SUR vznikaly v PL  Horní Beřkovice ještě další aplikace TK pro neurózy 

(Sobotkiewiczová, Zbýtovský), sexuální poruchy (Hubálek) a gerontopsychiatrickou 

klientelu (Vojtěchovský).  Pro oblast psychóz byl významný experiment v PL Dobřeny 

(Horák).  V dalších dekádách se však rozvoj TK v lůžkové péči zastavil a v 80. letech 

vznikly pouze dvě aplikace TK v denní péči:  Denní socioterapeutické sanatorium při 

psychiatrické klinice v dnešní Všeobecné fakultní nemocnici (Kalina) a Denní 

psychoterapeutické sanatorium Ondřejov v Praze 4 (Jarolímek).   S výjimkou 

posledního se bohužel TK (či modifikace TK) třetí generace vyznačovaly nedlouhým 

trváním a v  90. letech zanikly i některé jejich významné předchůdkyně (Sadská, 

Lobeč a odbočka Apolináře v Lojovicích).6  Nastoupila však nová vlna.   

 

6 80. a 90. léta 20. století byla dobou nepříznivou pro TK i jinde v Evropě. TK byly pokládané za 
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2.6. Terapeutické komunity pro drogově závislé 

Uvedli jsme výše, že Skálův model léčby závislých na alkoholu přejala řada 

psychiatrických léčeben u nás. Mladší lidé s nevyzrálou osobností, závislí na 

nelegálních drogách, v něm však obvykle neobstáli. S myšlenkou nabídnout novou 

službu těmto lidem otevřelo sdružení SANANIM v lednu 1991 první terapeutickou 

komunitu pro drogově závislé v Němčicích u Volyně v jižních Čechách.  Zakladatelé 

TK Němčice (Těmínová7 a spolupracovníci) byli mladí  speciální pedagogové 

z výchovných zařízení pro mládež. Komunitu vytvořili na nezdravotnické půdě, jako 

zařízení sociálně-rehabilitačního a výchovného typu s psychoterapeutickou složkou. 

Částečně se inspirovali  poznatky z okruhu „hierarchických“ TK v zahraničí, ale hlásili 

se rovněž k domácí tradici (Lobeč/Palata, Kratochvíl, SUR).   

Němčický model (viz Těmínová, 1997) byl směrodatný pro řadu dalších komunit pro 

závislé na nelegálních drogách, které vznikaly během 90. let.  Současné oficiální 

zdroje (Mravčík a kol., 2006) uvádějí 15 terapeutických komunit, působících v této 

oblasti. Obecně platí, že TK pro drogově závislé v ČR nejsou  typickými 

„hierarchickými“ komunitami, ale syntézou různých zdrojů, podnětů a  zkušeností, 

k nimž  patří i okruh demokratických TK a zejména psychoterapeutický výcvikový 

systém SUR, jehož výcvikovými komunitami  prošla většina zakladatelů  i dalších 

protagonistů. Jeho absolvování  se dodnes pokládá za optimální kvalifikaci pro 

pracovníky TK pro závislé. Můžeme hovořit  o zdařilé syntéze „demokratické“ a 

„hierarchické“ linie,  syntéze, kterou vývoj jinde v Evropě  teprve snaží hledat.  

TK pro drogově závislé a výcvikové komunity typu SUR nyní v naší zemi  uchovávají 

rozvíjejí kulturu terapeutických komunit obecně,   protože v jiných oblastech se TK u 

nás dlouho nedařilo.  Teprve v nedávné době vznikly na půdě nestátních 

neziskových organizací samostatné TK pro psychózy (TK Mýto, 2003) a poruchy 

osobnosti (TK Kaleidoskop, Praha, 2006).  Bude zajímavé sledovat jejich vývoj; do 

jaké míry však jde o nástup „páté generace“, ukáže čas.  

 

zastaralý, nevědecký, nesrozumitelný a příliš exkluzivní a nákladný  model léčby. K určité renesanci 
dochází až koncem 90.let.   
7 Dnes Richterová Těmínová. V seznamu  literatury se souhlasem autorky její současné příjmení 
převracíme, aby bylo možné práce z různých dob této významné osobnosti domácí scény snáze 
identifikovat. V odkazech v textu používáme pouze příjmení „Těmínová“.       



 16 

3. FILOSOFIE TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT 

3.1. Společenství  

Jedním z důležitých prvků, které zakládají identitu TK, je jejich sebepojetí jako 

výlučných společenství, žijících v jiném a dokonalejším řádu než okolní svět.  Podle 

holandského  filosofa Johana Huizingy (1979) mají „exklusivní společenství“ některé 

charakteristiky, které jim umožňují přežití, akceptování a úspěch ve vnějším světě. 

Tyto charakteristiky můžeme najít  jak v “demokratických” TK, tak v TK pro závislé a 

nakonec i v českém výcvikovém systému SUR : 

− Přesvědčení o výlučnosti: existence takového společenství je sama o sobě 

přínosem pro svět, např. hodnotovým obohacením; členství ve společenství je 

samo o sobě hodnotou; 

− udržování jasného rozhraní s vnějším světem a se sociálním okolím;  

− formulace vlastního ethosu, zásad, na kterých společenství žije a které jsou ve 

vnějším světě aspoň minoritně pokládány za přitažlivé a majoritně za nikoliv 

deviantní; 

− starost o sebezachování a reprodukci; 

− schopnost snášet rizika odlišnosti od vnějšího světa a čelit jeho neporozumění 

či nepřízni; 

− schopnost nabídnout vnějšímu světu přínosnou službu. 

Co se týče posledního rysu, nabízejí TK nejen péči o marginalizované a deviantní 

skupiny nebo (v případě systému SUR) specifické a jinde nedosažitelné profesionální 

vzdělávání, ale také obecnější přínos hodnotám humanity, lidského růstu a zrání. Z 

tohoto hlediska můžeme TK vnímat jako “ostrovy pozitivní deviace”8 a mít je v úctě, 

chápat jejich snahu o přežití a šíření a rozumět i steskům některých protagonistů 

(Campling a Haigh, 1999), jak je těžké udržet hodnoty TK v měnícím se světě.  

 

8 Pojem používaný v českém disentu; poprvé se v oficiálním tisku objevil ve známém článku Miloše 
Zemana v Technickém magazínu v září 1989.  Wigfall (2000) jej aplikuje na český výcvikový systém 
SUR.     
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3.2. Demokratické ideály 

K filosofii společenství patří rovněž demokratické ideály, které pokládal již Maxwell 

Jones za společný rys “starých” a “nových” TK. Vývoj TK přináší poučení, že riziko 

představuje jak důsledné uplatňování formální demokracie (např. rovnost hlasů 

všech při veškerém rozhodování) tak úplné zanedbání demokratických principů 

(např. nekontrolovaná moc vůdce či  jedné skupiny nebo totální nadvláda pravidel, 

struktury a hierarchie). Obojí, i když pokaždé jiným způsobem,  ohrožuje 

metapravidla TK a není slučitelné  se zachováním bezpečného terapeutického 

prostředí. V prvním případě se toto prostředí stává chaotické a nestrukturované, v 

druhém případě podléhá degeneraci v uzavřený systém.  

Mezi těmito dvěma krajnostmi rozvíjejí TK kulturu omezené demokracie v malém 

společenství, jejíž těžiště lze spatřovat v principech průhlednosti a diskutovatelnosti 

rozhodování, ve známosti a srozumitelnosti pravidel života  v TK a konečně v podílu 

klientů na moci a odpovědnosti (formou spolusprávy nebo samosprávy). 

Odpovědnost za udržování kultury omezené demokracie v TK  závisí především na 

kvalitě personálu a jeho schopnosti ztělesňovat tyto principy v každodenní praxi.  

3.3. Člověk a jeho cesta  

TK sdílejí humanistické pojetí člověka jako bytosti primárně hodné úcty a respektu, 

obdařené rozumem a svobodnou vůlí, bytosti nikoliv v základu špatné či hříšné, ale 

obdařené velkým potenciálem dobra.  Rozvoj tohoto potenciálu může člověk 

zanedbat i zavrhnout,  může propadnout  temným iracionálním popudům, ničivým pro 

sebe i pro okolí, ale vždy se konec konců může svobodně rozhodovat, jakou dráhu a 

směr  zvolí a na jakém setrvá.9 Zároveň – což souvisí s pojmem “lidského potenciálu” 

– je člověk bytostí  neuzavřenou, nikoliv  hotovou jednou pro vždy, ale stále se 

vyvíjející: bytostí “na cestě”.10   

Je jasné, že tento koncept člověka  se nakonec dotýká vnějších i vnitřních 

determinant podstatných pro “cestu” a rozvoj lidského potenciálu, jako je výchova a 

vliv prostředí obecně, osobní cíle, přesvědčení, hodnoty apod.  Problém přesvědčení 

 

9 Viz např.Maritaine (1969). Katolický filosof zde formuluje přístupy křesťanského i sekulárního 
humanismu a v duchu sv. Augustina polemizuje s výrokem apoštola Pavla „Lidská bytost je od 
přirozenosti nakloněna ke zlému.“    
10 Do psychoterapie koncept člověka jako bytosti na celoživotní cestě důrazně vnesli C.G. Jung a E. 
Erickson, je však vlastní celé řadě filosofů a náboženských myslitelů různých kulturních okruhů.     
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a hodnot přitom nabývá značnou důležitost. I když humanistická tradice přiznává 

člověku schopnost sebeřízení a rozlišování dobrého a špatného,  nepochybuje o 

tom, že v určitém prostředí může být rozvoj lidského potenciálu ztížen či znemožněn 

nebo naopak podpořen.  

3. 4. Klient TK a jeho psychická porucha 

Jakým způsobem se filosofie terapeutických komunit ve svém aspektu  humanistické 

antropologie vyrovnává se skutečností, že klienti TK jsou osobami trpícími vážnějšími 

psychickými poruchami a nositeli nebanálních psychiatrických diagnóz? Bez ohledu 

na to, zda jde o „demokratické“ či „hierarchické“ TK, lze sledovat následující pojetí: 

1) Diagnóza není rozhodující: terapeutické komunity v zásadě obdobným způsobem 

pracují s klientelou různých diagnostických okruhů: neurózy, psychózy, poruchy 

osobnosti, poruchy příjmu potravy apod., případně s lidmi bez diagnózy (výcvikové 

komunity SUR). Tam, kde již diagnóza existuje, TK se snaží spíše zamezit tomu, aby 

měla stigmatizační dopad (viz Lees a Kennard, 1999; TCC, 2006) a  zabránit rozvoji 

stereotypu „nositele diagnózy“ jak v sociálním okolí (sociální stigmatizace), tak 

v sebepojetí klienta (stigmatizace sebepojetí).  Obraz (či sebeobraz) psychopata, 

psychotika, feťáka atd. je pro příznivý vývoj klienta nežádoucí.  

2) Symptomy nejsou v popředí pozornosti: TK se zabývají tím, jak se příznaky 

různých psychických poruch prezentují v interpersonálním a sociálním kontextu  a 

jaký v něm mají význam; příznaky samy o sobě nejsou vlastně příliš důležité. 

Filosofie TK vede k soustředění terapeutického  zájmu nikoliv na projevy, ale na 

podstatu  poruchy (viz Lees a Kennard,  1999.; De Leon a Melnick, 1993).                

3) Rozhodující je zdraví, nikoliv nemoc: filosofie TK koresponduje v tomto ohledu 

s koncepty WHO.11 K potenciálu člověka (potenciál seberealizace, růstu,  vnitřní 

svobody apod.) patří i potenciál zdraví, který TK v klientech programově hledá, 

nalézá  a podněcuje.  

4) Člověk je bio-psycho-sociální entita ve zdraví i v nemoci:  v teorii i praxi TK to 

především znamená odmítání biologického i sociálního redukcionismu a 

determinismu všeho druhu. Biologické faktory  jsou zdánlivě dávány do závorek a 

pracuje se s nimi jako se specifickým vkladem do psychosociálního rozměru člověka 

 

11 World Health Assembly Declaration, WHO, Geneva, 1967 a 1975.  
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a nemoci, vkladem pojímaným spíše jako výzva k hledání  vlastních jedinečných 

možností rozvoje potenciálu zdraví než jako s osudovou determinantou. TK chápou 

člověka vždy jako jeden celek, jako  bio-psycho-sociální entitu ve zdraví, v nemoci i 

v procesu úzdravy. V posledních desetiletích se bio-psycho-sociální přístup rozšiřuje 

o určitou, různě pojímanou duchovní dimenzi, což se označuje jako holistický 

(celostní) nebo  bio-psycho-socio-spirituální přístup (Kalina a kol., 2003). 

5) Ohniskem problému či poruchy je osoba a její vztahy:  z výše  uvedeného vyplývá, 

že  pro léčebnou filosofii TK není příliš podstatná ani diagnóza, ani symptomatika, ani 

biologické faktory etiologie a patogeneze psychických poruch –  co je 

nejpodstatnější, je osobnost klienta a způsob, jak formuje či deformuje své 

sebepojetí a své vztahy  ke světu i k druhým lidem a jak se brání či uniká úkolům a 

výzvám rozvoje svého potenciálu ke zdraví a zralosti.   Jazyku TK by bylo bližší říci 

„osoba“, individuální Já a jeho vztahy včetně vztahu k sobě samému a ke svému 

životnímu příběhu.12    

Na tento základ pak navazovaly další vlivy podle různých diagnostických okruhů 

klientely TK, dobových trendů, kulturních souvislostí a preferencí jednotlivých zemí či 

dokonce jednotlivých TK.   

3. 5. Změna  

Být místem změny je smysl TK. Britští zakladatelé, Jones a Main, vycházeli z toho, 

že utváření psychosociálního prostředí a změna jsou kauzálně spojeny. Navrhli 

prostředí TK tak, aby síť vztahů, vzorce interakce,  pravidla, role a hodnoty  

v komunitě navodily pozitivní změny u jednotlivých účastníků. Terapeutická 

komunita, podle slov Maxwella Jonese, “vrací problém tam, odkud vyšel”, tj. do sítě 

interpersonálních vztahů.  Problémy a obtíže, které v dřívějších interpersonálních 

kontextech vznikly a udržovaly se, mohou se měnit „teď a tady“, v přítomnosti a 

v tomto terapeuticky působícím interpersonálním kontextu.  

Stejně jako problém či porucha, netýká se “změna” ve filosofii TK toliko příznaků či 

chování, ale celé osoby, celého člověka.  Jak naznačují mnohé výroky i rituály 

používané v TK, jde o podstatnou, v nitru zakořeněnou proměnu, která má téměř 

 

12 Většina autorů rozlišuje pojem „person“ („client as a person“) v existenciálním a humanistickém  
smyslu jedinečné individuality a „personality“ („personality disorder“) spíše ve smyslu spíše popisném 
(psychologickém, psychiatrickém, psychoanalytickém). 
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charakter náboženské konverze. Konvertita či klient TK se při ní má očistit a odpoutat 

od své problematické minulosti tak zásadně, že odvrhuje “starého” člověka13 a stává  

se “novým” člověkem; jeho staré Já zaniká, umírá, a rodí se nové Já.  Je 

pochopitelné, že taková radikální proměna není bez bolesti a nebezpečí. Člověk, 

který se jí vystavuje, přijímá nemalé riziko, protože částečně ztrácí svou dosavadní 

identitu a jeho osobnostní struktura a ohraničení  prodělávají přechodně jakousi 

kreativní dezintegraci, než se znovu integrují novým způsobem, který více umožňuje 

růst. Z toho vyvěrá mnoho úzkostí  a obran, společenství je však připravené 

riskujícího adepta změny zpevnit a podpořit –  přivést ho k “bodu obratu” a dodat mu 

víru, že změna je možná a otevírá budoucnost.   

“Filosofie TK vyjadřuje víru v možnost změny a osobního růstu,” píše Broekaert 

(2001). Celou tuto filosofii změny shrnuje známý výrok Deitche (cit. in Těmínová 

Adameček a Kalina, 2003): „Terapeutická komunita je místem naděje a víry v to, že 

se můžeme vědomě změnit.“ Je to možné pouze prostřednictvím přijímání 

odpovědnosti za vlastní život a ze své okolí přičemž skupina může tento proces 

změny výrazně urychlit a  struktura, kterou komunita nabízí, stabilizuje a  ukotvuje. 

3. 6. Úzdrava a nový životní styl  

V práci s různými problémovými skupinami klientů TK je vždy nutné rozlišit  mezi 

změnou viditelnou a prožívanou v modelovém, chráněném prostředí TK, a úzdravou, 

pro níž TK vytváří pouze úvod a předpoklad, ale jejímž kritériem je další život klienta 

v realitě  mimo terapii.  

Úzdrava je částí  kontinuálního, celoživotního procesu osobního růstu a směřování 

k rozvoji   osobní identity. Patří k ní celková změna životního stylu i uplatnění 

morálních hodnot a norem získaných v TK, např. pravdivost, otevřenost, čestnost, 

sebeřízení, odpovědnost a altruismus.  V literatuře i v praxi se opakovaně setkáváme 

s tím, že klienti TK či členové výcvikových komunit se právě v tomto bodě setkávají 

se značnými obtížemi, protože „svět je jiný“ a  kdo se v něm chová podle etiky a 

morálky TK, často naráží. Také odborní kritici  poukazují na to, že TK v tomto 

aspektu překračují rámec terapie a indoktrinují klienty hodnotami, které v podstatě 

snižují jejich adaptační schopnost ve vnějším světě. Jako ve všem, i v tomto ohledu 

 

13 Ve smyslu výroku apoštola Pavla: „Bratři, odvrhněte kvas starý, abyste byli těstem novým.“   
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záleží však na rozhodnutí klienta, co z TK do dalšího života přenese (viz Kratochvíl, 

1979); TK ho pouze může vybavit kapacitou pro lepší a zralejší rozhodování. Je však 

nesporné, že určité morální hodnoty k duševnímu zdraví a osobní zralosti patří; léčba 

v terapeutické komunitě napomáhá jejich objevení či oživení.14 Filosofie TK tak 

představuje zajímavý příspěvek k diskusi o často upozaďovanému významu těchto 

hodnot pro léčení a úzdravu psychických poruch.   

4. PRAVIDLA A NORMY TERAPEUTICKÉ KOMUNITY   

4.1. Metapravidla 

Metapravidla (pravidla o pravidlech) často nejsou explicitně definována, ale odkazují 

k cílům, principům, poslání TK a ke způsobům jejich základního zajištění (Bridger, 

1984). Klíčovým metapravidlem je, že daná léčebná jednotka či program je a zůstane 

terapeutickou komunitou v daném smyslu cílů, principů a poslání a že první a 

konečnou odpovědnost  za to má skupina personálu.Všechna další pravidla jsou 

formulována tak, aby podporovala a uváděla do praxe existenci a zachování TK. Je 

možné o nich diskutovat, měnit je však lze jen do té míry, aby existence a fungování 

TK nebylo ohrožené. Pravidel má být nevelký počet a mají být všem jasná a 

srozumitelná  včetně způsobů, jimiž se dbá na jejich dodržování. Při přestoupení 

pravidel se zvažuje prospěch jednotlivce a prospěch společenství. Nelze-li jinak, má 

přednost prospěch společenství. Je rovněž nutné pravidelně zkoumat zda tyto 

zásady platí doopravdy.  

Soubor metapravidel umožnil, aby TK jako idea, systém a metoda přežila bouřlivých 

60 let od svého prvního pojmenování. Znamená to pochopitelně určitý 

konservatismus s typickými rysy, jako je úcta k tradicím a zdrženlivost vůči změnám, 

které nejsou nezbytně nutné.  Evoluce není patrná v horizontu měsíců či let, ale 

spíše v horizontu dekád či generací. Kdyby Main či Jones dnes přišli do některé nové 

britské terapeuticko-výchovné komunity či do české TK pro závislé, byli by schopni 

diskutovat o změnách, ale poznali by, kde jsou.         

 

14  Viz např. Bloom, 1999; De Leon, 2000; Campling, 2001; Těmínová a spol., 2003. Musíme zde také 
připomenout význam výcvikových komunit SUR pro povzbuzení morálky stovek mladých profesionálů 
v období normalizace.   
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4.2. Bezpečí 

Zajištění bezpečného prostředí pro klienty je důležitým úkolem všech TK.  Vystavit se 

změně přináší klientům samo o sobě určité riziko a není žádoucí k němu přidávat 

nestabilitu kontextu či připustit ohrožující vlivy.    

TK pro závislé formulují v oblasti bezpečí tzv. kardinální pravidla, jejichž přestoupení 

má obvykle za následek  předčasné ukončení léčby z disciplinárních důvodů, protože 

je v zásadním protikladu s udržením bezpečného prostředí pro ostatní.  Kardinální 

pravidla zakazují: užití návykových látek, jejich držení nebo ukrývání v prostředí TK, 

jejich nabízení či prodej ostatním členům TK, fyzické násilí a případně ještě další 

typy ohrožujících aktivit v prostředí TK, např. krádež, úmyslné poškozování majetku 

druhých nebo zařízení, podvod, vydírání atd.   

 Pouze u prvního kardinálního pravidla je bezprostřední sankce – opuštění komunity 

–  mimo diskusi, i když se jedná o jednu tabletku Diazepamu nebo jednu plechovku 

piva. V léčbě závislých, s ohledem na zachování bezpečného prostředí pro ostatní, je 

tato nekompromisnost na místě. TK zabývající se  jinou klientelou nebývají takto 

striktní. Nad některými projevy zneužívání návykových látek je možné se zamýšlet 

jako nad určitou formou „acting-out“ nebo zvažovat, zda nejde o dosud 

nerozpoznaný problém vznikajícího návyku.  Obvykle však platí, že  excesy 

s návykovými látkami nelze tolerovat s ohledem na vnitřní i vnější bezpečí TK15 a  

proces by měl klient absolvovat v nenarušeném stavu psychiky.16   

U ostatních kardinálních pravidel lze diskutovat o míře nebezpečí pro komunitu, o 

přijatelnosti či nepřijatelnosti určitého chování a také o tom, zda provinilec může 

nadále mít důvěru společenství.  V „demokratických“ TK je možná zřetelnější 

tendence porozumět a tolerovat, pokud je to možné. Zjevná svévole, nebezpečnost 

určitého jednání či obecně pošlapání práv druhého nebo druhých však nejsou 

přijatelné (Campling, 2001). Provinilec je vyzván, aby komunitu opustil, nebo je 

předán jinam.  

K nezbytnému souboru pravidel o bezpečí terapeutického prostředí dále patří: 

ochrana jednotlivců před ohrožujícím tlakem skupiny (např. právo klienta říci „ne, o 

 

15 Viz např. pravidlo „ani kapku alkoholu během léčby“ (Kratochvíl, 1979). Co se týče „vnějšího 
bezpečí“, žádná TK by pochopitelně nemohla obstát s pověstí programu, který toleruje alkohol nebo 
dokonce nezákonné drogy.  
16 Požadavek se explicitně uplatňuje např. ve výcvikových komunitách SUR.  
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tom teď nebudu mluvit“) a ochrana osobního sdělení před zneužitím ve vnějším 

prostředí („nevynášení z komunity“, „komunitní tajemství“).17 

První dvě pravidla rozšiřují na všechny členy komunity etické zásady, jimž podléhá 

skupina personálu. Členové týmu mají poskytovat vzor ostatním např. v tom, jak 

zabezpečují dokumentaci, jak zacházejí s kasuistikami, fotografiemi, nahrávkami 

apod.; jejich neopatrnost v tomto směru nezůstává utajena a často poznamenává 

komunitu na dlouhou dobu. Na druhé straně požadavek absolutního bezpečí ve 

skupinách a komunitách není zcela reálný – důvěra a zvážené riziko otevřenosti patří 

k věčným terapeutickým tématům.    

4.3. Sex a erotika 

Zákaz sexuálních vztahů se rovněž vztahuje k bezpečí terapeutického prostředí a 

v TK pro závislé patří mezi „kardinální pravidla“, zjevně jde však o „jinak kardinální“ 

pravidlo  než ta ostatní, proto o něm pojednáváme zvlášť.  Od počátku TK obojí linie 

patří toto pravidlo k nejdiskutovanějším a nejvíce rozporuplným. Mnohdy nejen 

klienti, ale ani týmy TK nemají jasno v tom, čeho se vlastně zákaz týká (zda 

samotného sexuálního aktu nebo milostného vztahu)  a co je vlastně pro komunitní 

procesy více nebezpečné (sexuální akt bez vztahu nebo milostný vztah bez 

konzumovaného sexu).  

Přesto mnoho argumentů svědčí ve prospěch tohoto pravidla. Dvojice si vzájemně 

poskytuje ochranu před působením komunity a může se společně bránit změně. Její 

existence vyvolává v komunitě nadbytečné napětí a komplikuje skupinovou dynamiku 

žárlivostí, rivalitou, tendencí k napodobování atd., takže se vyčerpává  příliš mnoho 

pozornosti a jiné důležité věci zůstávají ve stínu. Pro řadu klientů představuje 

sexuální vztah jedinou navyklou a představitelnou formu zvládání lidské blízkosti a je 

důležité, aby se učili jiným modalitám blízkých vztahů. V neposlední řadě může být 

sex v podmínkách TK únikem od problémů a/nebo  mít podobu zneužití partnera či 

jeho využití k jiným osobním cílům. 

 

17 V období komunistického režimu bylo v českých terapeutických i výcvikových komunitách toto téma 
pokládáno za velmi citlivé. Přirozené obavy z prozrazení čehokoliv soukromého a vysoká míra 
autocenzury se často probíraly mezi odborníky s občasnými pochybnostmi, zda za těchto podmínek 
jsou komunity a skupiny vůbec možné. Pozitivní bylo, že se o obavách z vynesení a zneužití 
soukromých údajů dalo v komunitách mluvit a podporovat jistou míru otevřenosti a statečnosti.  
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Platí ale zásada, že o blízkosti, přitažlivosti, sexuálních fantaziích atd. se má 

v komunitě hovořit. Lze hovořit i o vztahu, který už vzniknul, a zkoumat jeho motivy a 

vývoj, jeho přenosový či projekční charakter atd., což může mít významný 

terapeutický potenciál.  Pokud na to dvojice  přistoupí a ve vztahu nepokračuje, 

k žádné sankci obvykle nedochází.  Pokud vztah pokračuje, jeden z dvojice musí 

komunitu opustit (buď podle jejich vzájemné dohody nebo podle doby, kterou každý 

z nich v TK strávil –  odchází ten, kdo je v TK kratší dobu nebo naopak). Na 

odcházejícího se však většinou pohlíží jinak, než v případě jiných odchodů 

z disciplinárních důvodů. 

4.4. Zapojení  

Zvláštní trs pravidel a norem se týká zapojení klienta do komunity.  Tato pravidla 

upravují vzorce žádoucí a nežádoucí komunikace a chování a jsou důležitá proto, 

aby měl klient z pobytu v TK prospěch a přinášel prospěch druhým.  Jejich soubor je 

často vyvěšen na čelném místě v  prostorách TK jako „komunitní desatero“ nebo 

jeho variace. Z vlastních poznatků z praxe i z literatury (Kratochvíl, Kooyman, 

Kennard a jiní) vybíráme několik okruhů, na něž se „desatera“ obvykle zaměřují.  

− Otevřenost - např. „Mluv o svých emocích a obtížích“, „Říkej svůj názor“, „Buď 

pravdivý a upřímný k sobě i k druhým,“ „Neboj se požádat o radu (o pomoc, 

neboj se říct „nevím“ atd.)“. 

− Zapojení do sítě komunitních vztahů – např. „Neizoluj se sám ani ve dvojici či 

v malé skupince“, „Vyhledávej kontakty i s těmi členy komunity, kteří ti jsou 

nesympatičtí nebo ti nevyhovují“. 

− Vlastní nasazení – např. „Podávej 100% výkon“, „Do As If“ (případně 

v modifikacích „zkus to a uvidíš, jdi do toho“ a podobně).  

− Pomoc druhým, vzájemná pomoc – „Projev zájem o druhého“, „Buď ostatním 

zrcadlem a průvodcem“,  „Co do komunity (skupiny)  vložíš, to z ní dostaneš“, 

„Ber a dávej“ (klíčové pravidlo, opakované takřka ve všech TK na světě). 

− Převzetí vlastní odpovědnosti – „Kdo, když ne ty - kdy, když ne teď“,  

„Pamatuj, že tvůj život nikdo nežije za tebe“, „Neboj se odpovědnosti“, „Můžeš 

růst – nebo jít“,  atd.  
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− Převzetí spoluodpovědnosti v TK – „Pamatuj, že jsi částí celku“, „Udržuj 

pořádek, nenechávej to na ostatních“, „Všechno v komunitě je také tvoje věc“.  

− Zapojení do terapeutického programu –  kromě upozornění, že účast 

v programu je povinná a výzvy k dodržování jeho denního rozvrhu sem patří  i 

instrukce, jak naplňovat různé požadavky terapeutického programu, které 

mohou být v každé komunitě specifické. 

Ilustrace pravidel o bezpečí a zapojení z různých typů TK uvádíme v příloze 1.  

4.5. Pravidla o moci a odpovědnosti 

Tento typ pravidel je důležitý pro rozměr TK jako společenství a v tomto rozměru má 

prvořadou důležitost.  Stanoví vnitřní politiku společenství a uplatňování  principů 

omezené demokracie, zejména v tom,  

− kdy a o čem opravdu rozhoduje komunita jako celek,  

− jak se zveřejňují, diskutují a v celé komunitě legitimizují rozhodnutí týmu,  

− v čem má tým konečné slovo,  

− jakou odpovědnost a pravomoc mají klienti ve spolusprávních  a pracovních 

pozicích, 

− jak se do těchto pozic dostávají  apod.  

Patří sem i různě formulovaná, avšak  klíčová zásada, že  rozhodnutí, které komunita 

přijala za své a za které se staví, je pro jednotlivce závazné. Princip „jednotlivec se 

podřizuje rozhodnutí společenství“ se v některých TK řadí mezi tzv. kardinální 

pravidla (nebo pravidla na stejné úrovni jako základní zajištění bezpečí v TK) včetně 

toho, že odmítání může mít za následek ukončení léčby.   Tento významný element 

komunitní legislativy může ilustrovat složitost TK jako sociálního organismu i jako 

léčebné metody: na jedné straně ztělesňuje Rapaportův princip „komunalismu“ a 

léčebnou sílu komunity vůbec, na druhé straně upozorňuje na riziko poškození 

jednotlivce v případě, kdy řád komunity upadá a ke slovu se dostává nějaká forma 

diktátu či davového chování.  
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4.6. Zacházení s pravidly   

Pro celý systém pravidel v TK není ani tak podstatné to, jak je formulován, ale 

především to, jak ho komunita chápe a uskutečňuje. Skupina personálu může např. 

pokládat pravidla za zbytečný formalismus, který mnohdy zbytečně brzdí naplňování 

nadřazených terapeutických (psychoterapeutických) cílů, nebo je případně používá 

jako svého druhu obranu před klienty, před vlastní odpovědností, či dokonce 

zneužívá jako nástroj manipulace nebo prostředek  snazšího zvládání klientů. Na 

druhé straně pro klienty TK mohou být pravidla schématem, které jim vnucuje 

skupina personálu  a vůči kterému je zapotřebí  být ostražitý a mírně rezistentní; 

klíčové je, zda se dodržování pravidel nepokládá za přehnanou loajalitu a upozornění 

na prohřešek druhého za „bonzování.“    Rovněž je podstatné, zda komunita 

porušení pravidel vůbec reflektuje a reaguje na ně, zda má  k dispozici smysluplné 

sankce při porušení pravidel, zda je řešení přestupku příležitostí k sociálnímu učení 

nebo zda otevírá prostor pro agresi, vyřizování účtů, komploty (terapeuti proti 

klientům a/nebo naopak, vzájemné krytí v podskupinách apod.) nebo pro nevědomé 

skupinové mechanismy typu hledání obětního beránka.   

Všechny TK znají a využívají pro udržení řádu TK  variabilní nástroje, behaviorální, 

kognitivně behaviorální i psychodynamické, resp. skupinově dynamické, jako jsou 

např. přímé sankce nebo průzkum situace ve skupinovém či komunitním dialogu, 

jímž se upevňuje vědomí pravidel a podporuje schopnost rozpoznávat a zvládat  

adekvátní či neadekvátní vzorce chování, a nakonec i spontánní skupinová odezva, 

která přináší provinilci nepřímé, ale účinné sankce podporující změnu.      

5. STRUKTUROVANÝ PROGRAM   

5.1. Pojem a význam strukturovaného programu   

Rozvrh dne a týdne, který určuje všem, co, kdy a za jakých podmínek mají dělat, je 

podstatnou součástí identity TK a jistým viditelným ztělesněním jejích pravidel. 

Používáme pro něj pojem „strukturovaný program“.   

Strukturovaný program je pro klienty TK neúprosnou výzvou.  Vyžaduje po nich 

změnu chování hned po příchodu do TK. I když se během dne střídá programová 

činnost s volným časem, neznamená „volný čas“ únik od této výzvy. Je naplněný 

neformálními interakcemi, na jejichž význam strukturovaný program pamatuje. V TK 

je minimum možností, jak zůstat pouze sám se sebou a prakticky žádná možnost, jak 
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se izolovat. Podstatné je, že v prostředí TK klienti nemohou z této situace   unikat 

svými dosud  používanými způsoby – symptomovým chováním, užitím návykové 

látky nebo další tabletky proti úzkosti apod. Projeví se tak u nich množství pocitů, 

které si za pomoci skupiny a terapeutů postupně uvědomují a učí se je vyjadřovat 

slovy.  Zároveň si uvědomují, že strukturovaný program jim umožňuje bezpečné 

zakotvení v komunitě a učí se z něj smyslu pro  řád, koherenci a rozlišování různých 

typů komunikace a interakce. 

Strukturovaný program s prakticky  shodnou formou, náplní a významem nacházíme 

v terapeutických komunitách obou základních linií a všech typů, včetně výcvikových 

komunit SUR. Základní rámec uvádíme v tabulce 1.  

5.2. Komunitní setkání 

Ve strukturovaném programu má centrální místo komunitní setkání, jeden z klíčových 

identifikačních znaků terapeutické komunity. Objevuje se na prvním místě v souboru 

Jonesových základních prvků programu TK. Jonesova charakteristika setkání celé 

komunity – „na každodenním setkání pacienti a přítomný personál sedí ve velkém 

kruhu, diskutují o tom, co se v komunitě v posledních 24 hodinách přihodilo a 

probírají jakýkoliv problém, který se vynoří, směřují ke společnému názoru a přijímají 

rozhodnutí“  – vystihuje to, co v praxi děláme dodnes.    

Setkání celé komunity plní podle Kennarda (1998)  následující funkce:  (1) zajišťuje 

co největší sdílení informací, (2) vytváří pocit soudržnosti a pospolitosti v komunitě, 

(3) činí otevřeným a veřejným proces rozhodování, (4) udržuje platformu pro osobní 

zpětnou vazbu,  (5) poskytuje nástroj, pomocí kterého členové vyvíjejí tlak na 

jedince, jejichž názory nebo chování jsou rušivé, rozčilující nebo pro ostatní 

ohrožující.  

Jednotliví autoři kladou důraz na různé aspekty komunitního setkání a kultura 

jednotlivých TK určuje jeho poněkud odlišný průběh a strukturu. V příloze 2 

přinášíme několik ukázek z různých typů TK.  

Komunitní setkání mívají pevný scénář a takřka rituální průběh, což symbolizuje 

pevný a bezpečný řád celé komunity a usnadňuje participaci klientů. Přesto, že 

scénář je zažitý, doporučuje se, aby členové týmu nezanedbávali přípravu 

komunitního setkání, kterého se účastní, a věnovali tomu pravidelně určitý čas před 

začátkem. 
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Přes svou ritualizovanost jsou každodenní setkání komunity pracovní záležitostí, 

nikoliv svátkem. Nemusí se vždy stejně skvěle vydařit, stačí, když proběhnou. Někdy 

jsou plné materiálu, emocí a informací a je problém, jak se vejít do přísně 

vymezeného času (obvykle 45-90 minut),  jindy jsou střízlivě pracovní až formální, 

lidé se mohou i nudit a čeká se na to, až někdo přijde s nějakým nápadem nebo až 

doběhne čas. Už z tohoto důvodu jsou komunitní setkání významnou zprávou o 

stavu společenství.  Je nezbytné, aby se členové týmu měli po komunitním setkání 

vlastní schůzku, na které veškeré dění proberou a zhodnotí, což již Jones pokládal 

za další pilíř  práce v TK.  

5.3. Skupiny v TK   

I když má pravidelné setkání celé komunity výlučné místo, jsou do strukturovaného 

programu TK zařazeny i jiné formy skupinových setkání.  

Na prvním, i když nikoliv jediném místě stojí skupiny (psycho)terapeutické v užším 

slova smyslu. Zde může být používána široká škála různých skupinových 

terapeutických přístupů a orientací, verbálních i neverbálních. V Česku se verbální 

skupiny v TK často přidržují Kratochvílova rozdělení na skupiny životopisné, 

tématické a interakční či dynamické (viz Kratochvíl, 2005). Důležitější než metoda je 

ale obsah. Na rozdíl od veřejného prostoru komunitních setkání zajišťují terapeutické 

skupiny větší intimitu potřebnou ke zpracování zážitků z komunitního života a jejich 

začlenění do životních příběhů jednotlivých členů; ze skupin se pak odvíjí problémy, 

s nimiž jednotlivci podporovaně vystupují na setkání celé komunity. Právě tento 

princip spojitých nádob, dvou rovin, které se vzájemně potencují, činí terapeutickou 

komunitu jedinečnou pro léčbu i výcvikovou zkušenost.  Obdobný smysl mají  

genderové skupiny:  v koedukovaných TK je důležité, aby muži i ženy měli svou 

pravidelnou oddělenou platformu, která může  citlivěji reflektovat specifická témata 

žen i mužů (a třeba je připravit k předložení na společné platformě) a přispívat 

k lepšímu porozumění vlastní i druhé genderové identitě. K typickým tématům 

mužských a ženských skupin patří podle Kooymana (1993)  např. sexualita, 

zneužívání, porod, životní cykly, autorita, vina apod.  

Odlišným typem jsou hodnotící skupiny, jichž se obvykle účastní celá komunita a 

probírá se každý klient. Do programu mohou být zařazené i nácvikové skupiny, 

zaměřené na osobní rozvoj, jako např. zvládání emocí, osobní rozhodování a 
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plánování, komunikační dovednosti, naslouchání druhým, dovednosti potřebné pro 

řešení konfliktů apod. Ve většině TK nacházíme i skupiny vzdělávací, při nichž jde 

zejména o výklad různých aspektů dané psychické poruchy a související témata jako 

mezilidské vztahy, řešení konfliktů, duševní zdraví a zdravý životní styl, výchova dětí, 

právní, sociální a pracovní problematika apod. Ve výcvikových komunitách SUR se 

vzdělávací skupiny zaměřují na teoretická a metodologická témata psychoterapie.   

Různé typy a zaměření skupin v TK ve svém souhrnném působení učí klienty velmi 

důležitým dovednostem: citlivě rozlišovat různé úrovně skupinové komunikace a 

adekvátně je používat. Každý typ skupiny má svá pravidla a začátečník se rychle 

dozví, co na určitou skupinu patří a co ne, co patří na jinou a co má být případně 

adresováno všem na setkání komunity a za jakých podmínek18 – a naopak, co 

z komunitního setkání se má přenést a probrat na té či oné skupině. Toto 

přeadresovávání mezi různými úrovněmi a typy skupinové a komunitní komunikace 

představuje významný prvek terapeutického a socializačního působení komunity. 

Z jiného pohledu jde o věčné téma hranic (vymezení situací, vztahových rovin, témat 

a jejich osobních a meziosobních souvislostí), které se klienti takto učí rozeznávat a 

respektovat.  

5.4. Práce a volný čas jako součást  léčebného procesu 

Práce má ve strukturovaném programu většiny TK nezanedbatelné místo. Má zajistit, 

že si klient osvojí nebo obnoví pracovní návyky a dovednosti.  Využití práce jako 

součásti léčby  v TK sleduje i širší a základnější terapeutické a (re)socializační cíle.  

Kratochvíl (1979) píše, že skupinová pracovní činnost se vzájemným kontaktem 

členů skupiny slouží k projevení i korekci postojů a vztahů týkajících se práce a 

pracovního kolektivu.  Podle De Leona a Melnicka (1993) je práce využívaná jako 

součást léčebného programu s cílem posílit sebeúctu a sociální odpovědnost, 

podpořit získání interpersonálních dovedností (např. vyrovnávání se s autoritami, s 

kritikou apod.), podpořit získání postojů a dovedností spolupráce, a konečně 

posilovat hodnoty komunity. 

 

18 Ve výcvikových komunitách SUR např. platí, že by člen neměl na setkání komunity zveřejňovat 
osobní údaje o druhém, sdělené ve skupině, bez jeho souhlasu – může však volně mluvit o svých 
emocích a dojmech, které v něm dotyčný vyvolal. Obvykle je vyzván k osobnímu přeadresování 
(„Řekni to přímo jemu“), pak se tématem buď zabývá celá komunita nebo je odkáže zpět do skupiny.   
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V samostatných TK klienti vykonávají všechny domácí práce, jako je vaření, úklid a 

běžná údržba domu a okolí, péče o zahradu, zvířata apod. To umožňuje daleko větší 

míru zapojení klientů a diferencování různých pracovních rolí a úrovní odpovědnosti. 

Naopak tam, kde je komunita součástí instituce (jako např. psychiatrické nemocnice) 

a její provoz je obsluhován touto institucí, může být obtížné pro klienty smysluplnou 

práci s viditelným výsledkem vůbec zajistit a dát jí terapeutický či socializační rozměr.   

Výcvikové komunity SUR většinou využívají servis různých rekreačních zařízení, kde 

se výcviková setkání konají. Pro výcvik profesionálů se „opravdová práce“ a 

sebeobsluha  společenství nepovažuje za prvořadou hodnotu a strukturovaný 

program je naplněn prací na sobě, tréninkem a vzděláváním v malých i větších 

skupinách.19  Přesto jsou v SUR aspoň metaforicky vyjádřeny role spolusprávy (viz 

příloha 3).  

Volný čas v rámci strukturovaného programu navíc není časem pro izolování od 

společenství, ale především časem pro neformální interakce v nejrůznějších 

situacích.  Stejně jako při pracovní činnosti,  zažívají klienti při tzv. volnočasových 

aktivitách jiný typ komunikace než při skupinových a komunitních setkáních.  Teprve 

vzájemná provázanost obou úrovní může naplnit princip, že „vše, co se v komunitě 

děje, je terapie.“     

6. RITUÁLY V TERAPEUTICKÉ KOMUNITĚ   

6.1. Místo rituálů v životě a působení TK  

De Leon (2001) označuje terapeutickou komunitu za „vysoce ritualizované prostředí“. 

Rituály jsou v TK všudypřítomné a jednotlivá společenství si vytvářejí jejich svébytné 

formy. TK jsou jedním z mála typů novodobých společenství, které si vytvářejí rituály 

v původním slova smyslu, nikoliv pouze jejich sociální napodobeniny či metafory. 

Rituály  v TK vznikají a vyvíjejí se více méně spontánně, jako výtvor kolektivního 

nevědomí ve smyslu C.G.Junga.  I  když  podněty a vzory obvykle přicházejí zvenčí, 

nasedají na potřebu rituálů ve společenství samotném.    

Do známé Freudovy definici duševního zdraví, do níž patří také „život v souladu 

s danou kulturou“ a právě rituály  mohou elementární hodnoty kultury a soulad s nimi 

 

19 Známe ovšem výcvikové komunity, jejichž účastníci se během týdenních soustředění zkusili 
spolehnout sami na sebe i ve vaření, úklidu apod. Společenství při tom získalo cenné zkušenosti a 
vhledy, ale v dalších letech se vrátilo k zajištěnému servisu.       
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jednotlivci zprostředkovávat. Nejde přitom zdaleka jen o vnitřní kulturu konkrétní TK 

nebo hnutí TK, ale o kulturu, z níž TK vycházejí a jejíž jsou součástí.  Rituály rovněž 

umožňují řešit v daném kulturním kontextu problémy individuálního vývoje a 

dosažení či udržení osobní integrity a identity (viz např. Hanson et al., 1982). Jung a 

von Franz (1978) upozorňují, že rituály symbolickou cestou podporují integritu Ega a 

usnadňují individuaci.   Rituály v TK souvisejí i s jejím spirituálním, sebepřekračujícím 

rozměrem.  

Celý pobyt klienta v TK lze symbolicky chápat ve smyslu kulturní antropologie jako 

“velký rituál přechodu“ (Frazer, 1994),  jehož prostřednictvím se dospívající člověk 

stává plnohodnotným, dospělým členem společenství  nebo cizinec či odrodilec 

získává právo ke společenství náležet.  Z toho vyplývá význam rituálů vstupních a 

ukončovacích. Dále můžeme v terapeutických komunitách nalézt    rituály upevňující 

společenství a rituály,  které řeší vnitřní konflikt ve společenství (rituály očisty a 

smíření). Nejdříve však zmíníme ústřední komunitní symboly, o něž se opírají rituály 

sounáležitosti i řada dalších.  

6.2. Komunitní symboly 

Komunitní kruh 

Podle Beckera (2002) je kruh symbolem jednoty, dokonalosti a harmonie. 

V magickém myšlení představuje účinný symbol ochrany proti zlým duchům a 

démonům. C.G. Jung vidí v kruhu symbol bytostného Já, které je vrcholem 

individuace.  

Při komunitních setkáních mají všichni členové společenství sedět v kruhu tak, aby 

na sebe navzájem viděli a mohli se vnímat jako celé postavy. Toto uspořádání je pro 

TK natolik zásadní, že různé provozní standardy  (De Leon a Melnick, 1993; Kennard 

a Lees, 2001) požadují, aby TK disponovala velkou místností, v níž lze takové 

setkání uskutečnit. Vrcholným symbolem komunity je kruh, který členové uzavírají ve 

stoje a drží se přitom za ruce; někdy jsou ruce propletené nebo paže spojené do 

objetí kolem ramen nebo kolem boků. Některé komunity tímto krátkým rituálem 

sounáležitosti zahajují každý den, jiné s ním šetří pro významnější nebo emočně 

naléhavější příležitosti.        

Komunitní oheň či zdroj světla 
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Oheň je považován za posvátný, očistným, obnovující. Jeho ničivost se mnohdy 

vykládá jako počátek nového zrození na vyšším stupni. Představuje mocné síly 

v duši, také bývá spojován s lidským srdcem jako schránkou energie napojené na 

„božský oheň.“ Oheň či ohniště je symbolem domu, lidského společenství, tepla a 

bezpečí. Zář ohně zaplašuje temnotu (i temnotu vnitřní) a nebezpečí, která se v ní 

skrývají (Becker, 2002).   

Všechny terapeutické a výcvikové komunity, které autor poznal nebo o nichž se 

dozvěděl, tíhnou k vytvoření komunitního kruhu kolem ohně. Vyhledávají tuto 

příležitost, kdekoliv a kdykoliv je to možné, a snaží se s tímto uspořádáním spojit 

svoje rituály.  Tam, kde je možné udržovat živý oheň (např. krb) v prostorách TK, 

vznikají typické „kulty ohniště“, zvyky spojené s jeho udržováním a rovněž s jeho 

využíváním ve smyslu společného prožívání sounáležitosti, lidského tepla a bezpečí, 

důvěry a neformální otevřenosti.   

Vedle ohně (a z organizačních a provozních důvodů často místo něj) nalézáme 

v terapeutických komunitách jiný symbolický živý plamen, velkou svíci nebo rituální 

svícen. Svíce – opět podle Beckera – je symbol světla (přináší světlo poznání do tmy  

nevědomí), symbol individuální duše; plamen stravující vosk symbolizuje vztah 

ducha a hmoty.  V komunitních rituálech se ústřední živý plamen často předává 

jednotlivcům na jejich vlastní pochodně nebo svíčky, což symbolizuje sounáležitost 

s komunitou a předávání hodnot, energie a pozitivních emocí.   

Komunitní stůl 

Stůl je dalším symbolem společenství a jeho sounáležitosti, zejména  při jídle o 

přestávkách v práci či o svátcích. Společné stolování přešlo do křesťanské symboliky 

z Evangelií (i když ve starověku mělo jinou podobu než dnes) a udržuje se 

v klášterních řádových společenstvích.  Jíst ve společné jídelně  (a pokud možno u 

společného velkého stolu) je tradiční tendencí terapeutických komunit obou linií a 

tento znak dokonce přešel do standardů „dobré praxe“ TK (De Leon a Melnick, 1993; 

Kennard a Lees, 2001).  Se společným stolováním se spojuje krátký rituál před 

jídlem a po jídle, který v sekulárních společenstvích nahrazuje křesťanskou modlitbu 

a   má charakter díkůvzdání a zvědomění sounáležitosti; často se přitom stolovníci 

vezmou vzájemně za ruce v připomenutí komunitního kruhu.  
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6.3. Přijímací rituály 

Přijímacím rituálem rozumíme více či méně obřadné přivítání nového klienta, jeho 

přijetí mezi ostatní a potvrzení jakožto člena společenství.  Přijímací rituál často bývá 

spojen s připomenutím hodnot, zásad a tradic příslušné TK. 

V TK různých typů měl autor této práce možnost poznat řadu přijímacích rituálů, 

většinou založených na základních symbolech společenství –  komunitním kruhu a 

komunitním ohni. V nejjednodušším případě se nový člen či členové krátce představí 

(nebo je může představit člen spolusprávy), společenství pak ve stoje vytvoří kruh, 

drží se za ruce a nováček se zapojuje do kruhu.  Jindy musí nový člen o začlenění 

do kruhu symbolicky bojovat, jak to popisuje Kratochvíl (1979): Staří  členové utvoří 

ve stoje pevný kruh se zaklesnutýma rukama, noví zůstávají vně kruhu a mají se 

snažit mezi staré členy do kruhu proniknout. Obrana bývá někdy tvrdá a boj nováčků 

urputný. Současně umožňuje tato technika, převzatá z psychogymnastiky, poznání 

síly motivace, aktivity i způsobů vyrovnávání se s překážkou u nových členů.  

Často se přijímací rituál koná v kruhu kolem komunitního ohně. Nový člen si může 

zažehnout od ohně pochodeň na znamení, že přejímá „poselství života“; se 

vztyčenou pochodní pak skládá sliby nebo obchází kruh a přednáší svá předsevzetí. 

Jindy si pochodně zapalují všichni členové a předávají oheň nováčkovi. Jak už jsme 

uvedli výše, bývá komunitní oheň často nahrazován větší svící; místo pochodní se 

pak od této svíce zapaluje svíčka nováčka nebo svíčky všech členů. V některých 

komunitách se svíčky zapalují pravidelně, při všech slavnostnějších příležitostech. 

Nováček při přijímacím rituálu získává „svou“ svíčku a právo ji rozsvěcet na 

komunitních shromáždění spolu s ostatními; naposledy ji zažíhá při ukončovacím 

rituálu a odnáší si ji do života; jindy si ji sám vyrobí v prvním období pobytu a přejímá 

na ni plamen komunitního svícnu při odchodu.20             

Ve výcvikových komunitách SUR nejsou „starší“ a „nováčci“, protože všichni začínají 

výcvik současně. Počáteční rituál tedy symbolizuje „zrození komunity“ a vzájemné 

přijetí  všech účastníků, má však obvykle obdobný ráz  jako přijímací rituály v TK.   

 

20 V jedné české TK pro závislé bylo vyloučení  z komunity doprovázeno zlomením klientovy svíce, 
což je ze středověku pocházející symbol vyobcování z církve (viz Urban, 1938).  Pracovníci dotyčné 
TK si této poněkud drsné souvislosti nebyli vědomi.   
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6.4. Etapové rituály 

Tento typ rituálu nacházíme nejčastěji v TK pro závislé, kde je dlouhodobý pobyt 

klienta rozčleněn do několika etap („fází“). Ve smyslu Ruth Benedictové (2003) o nich 

můžeme hovořit jako o „malých rituálech přechodu“.  Někdy mají zcela civilní ráz: 

klient předkládá a zdůvodňuje svou žádost o přestup, ostatní se k tomu vyjadřují, 

nakonec probíhá hlasování.  I v těchto případech však emoční doprovod, očekávání, 

přípravy  a kontext přestupu jako výjimečné události pro klienta i společenství 

upozorňuje na rituální podstatu. Jindy přestup probíhá s jednoznačnou komunitní 

symbolikou kruhu a ohně či  světel.  

V některých českých TK demokratické linie a výcvikových komunitách SUR se 

etapový rituál odehrává v „poločase“, na přechodu do druhé poloviny plánovaného 

pobytu v TK nebo do druhé poloviny výcviku.  Vyskytují se různé varianty 

pantomimických či psychogymnastických etud na téma „kam jsem došel – kam chci 

dojít – co mě ještě čeká“. Může jít o prohloubené opakování přijímacího rituálu: klient 

nebo účastník výcviku např. prochází bludištěm, branou, setkává se s tazatelem, 

který ho prověřuje a kterému sděluje své předsevzetí pro druhou polovinu nebo od 

něj dostává doporučení, vstupní heslo apod.           

6.5. Ukončovací rituály 

Ukončovací rituál je symbolickým vyvrcholením pobytu klienta v TK. Poskytuje 

společenství i jednotlivci, který úspěšně ukončil léčbu, silný a možná nejintenzivnější 

zážitek. V rozličných ukončovacích rituálech můžeme rozpoznat ústřední motiv  

změny  (k níž v TK došlo nebo by mělo dojít) a uvedení do nového života (s nadějí a 

odhodláním, že bude zdařilejší a šťastnější než život před léčbou).  Některé 

ukončovací rituály, které pracují se symbolikou smrti a znovuzrození za podpory 

společenství. Jeden z nich popisuje Kratochvíl ve své TK v Kroměříži:  

„Pacienti po řadě zhodnotí svůj pobyt. Hovoří o tom, co zde prožili a co si odnášejí 

domů. Pak se položí polštáře z křesel na zem a kolektiv postupně  všechny 

odcházející pohoupá za zvuku Dvořákova Larga z „Novosvětské“.21  … Pohoupání 

končí pomalým položením na polštáře, za hlavou má každý svíčku. Člen spolusprávy 

pronese za hlavou každého formulku, pohřbívající starého člověka, např. „stará Jitka 

 

21 Není zjevně náhoda, že Largo patří k nejčastějším skladbám hraným v krematoriích.  
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zemřela“ a po chvíli „nová Jitko, vstaň!“ Všichni, kdo stojí kolem pohřbeného, se ho 

chopí a pomáhají mu vstát.“  

Jindy jde o rituál iniciačního typu, při němž je absolvent léčby symbolicky uváděn do 

nového života. Rituál posvěcuje první vykročení klienta do reálného života,  na který 

se v TK připravoval, a zároveň potvrzuje význam ukončené léčby jako často první 

důležité věci, kterou klient v životě dokončil. Např.. v nejstarší české TK pro závislé 

v Němčicích se při  slavnostním shromáždění komunity odcházejícímu klientovi 

zapaluje na obřadním svícnu sedm plamenů: (1) abstinence, (2) odpovědnost, (3) 

pokora, (4) důvěra a sebedůvěra, (5) moudrost, (6) životní energie, (7) láska a štěstí. 

Pozoruhodný je výklad prvního plamenu jako „abstinence od všeho, co škodí životu,“ 

nikoliv (pouze) od drog. Klient se poté u rituálního svícnu nahřívá a tím vstřebává 

energii těchto plamenů, kterou bude v následujícím životě tolik potřebovat.22  

Ve výcvikových komunitách SUR, kde všichni začínají a končí najednou, zobrazují 

závěrečné rituály i faktický zánik výcvikového společenství: výcvik končí, komunita se 

rozpouští, ale její poselství si každý absolvent odnáší do svého profesního i osobního 

života.  Často to bývá zpodobněno zapalováním pochodní nebo svíček od 

centrálního plamene a tanci či pantomimou, která např. symbolizuje závazek 

terapeuta „vnášet světlo do temnot.“ Rituál obvykle probíhá poslední večer,23 ráno se 

ještě koná poslední setkání komunity, kde se ukončují organizační, vztahové  i 

emoční záležitosti, předávají se diplomy apod., po čemž následuje ještě poslední 

spojení a rozpojení komunitního kruhu. V jedné výcvikové komunitě SUR jsme od 

tohoto symbolického závěru upustili: na konci posledního ranního setkání komunity 

vedoucí oznámil „výcvik končí, komunita se rozpouští“ a spolu se všemi členy týmu 

obešel všechny čerstvé absolventy a potřásl si s nimi rukou jako s novými kolegy. 

Ukázalo se, že tento zdánlivě civilní akt měl pro účastníky nezapomenutelný a 

emočně nabitý význam jako symbol ukončení výcvikových vazeb a přijetí do profese 

jako rovných mezi rovné.       

 

22 Podle Operačního manuálu TK SANANIM-Němčice (SANANIM, 2004).  Názvy jednotlivých plamenů 
vymyslel přímo pro TK Němčice Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. 
23 Podle ústní tradice v některých výcvikových komunitách poté následovala spontánní noc, kdy vzala 
za své pravidla střízlivosti a zákazu sexuálních kontaktů mezi členy společenství;  i zde se dá hovořit 
o  rituálním výtvoru, protože hromadné porušování  různých „tabu“ lze najít jako součást iniciačních i 
jiných rituálů (viz např. Frazer, 1994).  
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6.6. Rituály očištění a smíření 

Tento typ rituálů můžeme pozorovat v případech, kdy se společenství vyrovnává 

s obtížnou situací, jako je např. vážné porušení základních pravidel, norem a hodnot. 

Rituály očištění a smíření umožňují symbolickým způsobem tyto situace překonat, 

obnovit sounáležitost komunity, vzájemnou důvěru, pocit bezpečí a  věrnost 

principům, jimiž se komunita řídí.   

V TK pro závislé takovou situací může být např. vnesení návykové látky do prostředí, 

které má být pro klienty bezpečné i v tomto, pro danou cílovou skupinu nesmírně 

důležitém aspektu. Pokud je zjištěno porušení bezpečí a bezdrogového prostředí, 

následuje tzv. očistný den (méně politicky korektně nazývaný „cikánským dnem“), 

kdy se ruší program a za mimořádných pravidel probíhá generální úklid celého 

domu. Někde se dokonce všechny věci klientů a nábytek z jejich pokojů a 

společných prostor vynášejí ven a úklid (a případně dezinfekce) probíhá ve zcela 

vyklizených místnostech. Poté vedoucí komunity v doprovodu reprezentantů klientů a 

přítomných členů týmu provádí obřadní prohlídku (často se při tom zapalují 

aromatické tyčinky) a pak teprve dá souhlas k nastěhování.  

Jiné formy očistných rituálů se obracejí spíše „dovnitř“, tj. do komunitních vztahů a 

svědomí členů společenství a zahrnují explicitně i usmíření (které je v předchozím 

typu očistného rituálu dáno spíše implicitně).  Nejznámější formou je „den pravdy“ 

nebo „generální pardon“, který se vyskytuje v TK všech typů.  Uplatňuje se 

v situacích skrytého porušování pravidel, norem a hodnot společenství, o němž 

všichni nebo takřka všichni vědí, občas někdo něco naznačí, ale váhá s veřejným 

vystoupením, a v komunitě vzniká napětí. Bezpečí a jistota prostředí je ohrožená, 

„kultura zkoumání“ zablokovaná, vzniká riziko, že převládne falešná solidarita či dílčí 

zájmy klientů nad terapeutickými a socializačními hodnotami, ke slovu se dostávají 

antiterapeutické normy. Může to být například v případě utajovaného erotického 

vztahu, vzniku podskupiny s negativním vlivem, šikanování či vydírání.  V takové 

situaci může tým dojít k závěru, že pravdivost a otevřenost má prioritu před 

porušováním pravidel a vedoucí komunity vyhlásí, že nebudou žádné sankce, pokud 

všichni budou mluvit otevřeně o tom, co se v komunitě děje.  Denní program se 

odkládá nebo ruší, setkání komunity trvá třeba celý den, dokud se vše nevyjasní. 

Smíření, obnovení důvěry a respektu k principům společenství pak bývá  zpečetěno 

spojením komunitního kruhu. Jakkoliv z určitého pohledu může jít o terapeutickou 
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strategii, rituální smysl těchto „dnů pravdy“ či „generálních pardonů“  jasně vyvstává 

na pozadí různých rituálů křesťanských i předkřesťanských, které obdobným 

způsobem usilují o vnitřní očistu společenství.  

7. ÚČINNÉ FAKTORY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ  

7.1. Úvod do tématu účinných faktorů TK  

Co vlastně terapeuticky působí v terapeutické komunitě? Tato otázka souvisí 

s pojetím TK jako metody a s tématem účinných faktorů této metody, které jsou jí 

přisuzovány na základě sumarizace klinických zkušeností, výzkumu a/nebo 

apliklace teoretických postulátů.  

Přes teoretické rozdíly mají různé terapeutické komunity společné a rozpoznatelné 

jádro účinných faktorů a sdílejí určité základní charakteristiky, které mohou být 

„léčivými“ elementy zodpovědnými za úspěšný výsledek léčby.  Nacházíme zde 

faktory, které jsou společné různým psychoterapeutickým směrům, i když jejich 

důležitost v jednotlivých psychoterapeutických teoriích může být chápána rozdílně 

(tzv. transteoretický přístup Prochasky a Norcrosse, 1999). Pojetí TK jako svébytné 

metody skupinové psychoterapie přirozeně znamená, že se k TK bezprostředně 

vztahují faktory, jimž se připisuje účinek ve skupinové psychoterapii (Yalom, 1999; 

Kratochvíl, 2005; Kalina, 2007b). Konečně třetí skupinu tvoří soubory účinných 

faktorů zpracované přímo s ohledem na terapeutickou komunitu (Kooyman, 1983; 

Campling a Haigh, 1999; De Leon, 2000).  Z nich pro účely této práce vybíráme 

schéma léčebných principů TK podle Camplingové a Haigha (Haigh, 1999; Campling 

a Haigh, 1999; Campling, 2001), které přináší představu propojení jednotlivých 

léčebných principů do terapeutického procesu, podobně jako např. Yalom   popisuje 

na základě svých účinných faktorů proces interpersonálního učení ve skupinové 

psychoterapii.    

7.2. Východiska TK jako prostředí sekundárního emočního vývoje 

Penelope Camplingová a Rex Haigh patří k předním autorům současných britských 

TK demokratické linie,  které pracují především s poruchami osobnosti a hlásí se 

k psychoanalytické orientaci. Ve svém výkladu léčebně působících principů 

terapeutické komunity  propojují teorie londýnské psychoanalytické školy,  která 

původní TK  značně ovlivnila,  klasické principy TK v pojetí Maina a Jonese  a  teze, 
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které  formuloval Rapoport na základě svého výzkumu v Jonesově TK v Henderson 

Hospital.  

Svůj výklad autoři shrnují do tabulky (tabulka 2), která popisuje pět esenciálních 

fenoménů (1. sloupec) a představuje je v progresivních sekvencích ve vztahu ke 

stadiím individuálního vývoje (2. sloupec), k aspektům kultury terapeutické komunity 

(3. sloupec), z nichž některé  korespondují s terapeutickými činiteli skupinové terapie 

v pojetí  Yaloma a Kratochvíla,  a ke strukturám, které je zakládají a udržují (4. 

sloupec). Zatímco „přimknutí (attachment)“, „obsahování/zadržování (containment)“ a 

„komunikace“ jsou  podle autorů  přítomny v každém psychoterapeutickém 

uspořádání, „zapojení“ a „jednání“ jsou specifické pro TK a odkazují k významu 

vzájemné závislosti členů, vzájemné odpovědnosti  a  rostoucího vědomí  vlastního 

já (self) jako ohniska autority a moci. Těchto pět fenoménů může představovat 

zjednodušené schéma normálního vývoje (primárního emočního vývoje)  ve smyslu  

vztahů self k druhým osobám.   

U  mnoha klientů, kteří vstupují do terapeutických komunit,  je ovšem tento normální 

vývoj narušen.  Primární emoční vývoj znamenal závažné poškození v souvislosti se 

zneužíváním, traumatizací, zanedbáváním,  deprivací a ztrátami, které negativně 

poznamenaly síť vztahů.  Terapeutické komunity však mohou obnovit příznivé 

podmínky a usnadnit sekundární emoční vývoj.   Poškozující vývojové situace mohou 

být znovuprožité a zpracované během léčby a v příznivém případě bude odcházející 

člen komunity silnější a více se vyzná sám v sobě. Autoři ovšem upozorňují, že tento 

vývoj není snadný a neobejde se bez krizí: často dochází k přechodné dezintegraci 

klienta, kterou lze v komunitě terapeuticky zvládnout, ale která někdy může mít i 

fatální vyústění v psychotické dekompenzaci a/nebo sebevraždě.    

V posledním, pátém sloupci tabulky se autoři pokoušejí  vztáhnout patero elementů 

primárního emočního vývoje a jejich konsekvence pro sekundární emoční vývoj v TK 

ke  čtyřem principům,  které formuloval Rapoport ve své knize „Community as a 

Doctor“ z r. 1960 (Rapoport, 1967) a které jsou v demokratické linii TK často citovány 

jako principy práce terapeutické komunity (spolu s Jonesovými zásadami a někdy 

častěji). Autoři podotýkají, že je nepojímají absolutně, ale „spíše jako principy ve 

vzájemném napětí.“      
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7.3. Téma přimknutí (attachment)  v terapeutické komunitě 

Podle Camplingové je velmi přínosné, když na klientelu terapeutických komunit 

pohlížíme jako na osoby trpící selháním primárního přimknutí („attachment failure“). 

Raná zkušenost nespolehlivých, chaotických nebo  zneužívajících vztahů je 

poznamenává nedostatkem bazální důvěry a obtížemi vyjádřit své vnitřní stavy nebo 

si říci o pomoc konstruktivním způsobem. Porozumění, že tato skupina klientů 

potřebuje bezpečnou strategii přimknutí, aby jim léčba vůbec něco přinesla, má pro 

TK zásadní význam.   

Terapeutická komunita se svou rozvětvenou sítí vztahů, podporou ostatních klientů, 

silným pocitem sounáležitosti a péčí 24 hodiny denně umožňuje rozvoj silného 

terapeutického attachmentu,  což může klientovi přinést „přestavbu“ jeho defektního 

a nefunkčního vzorce přimknutí, posílit jeho jistotu a důvěru ve vztazích a vyvést ho 

z bludného kruhu nereálného prožívání a jednání ve vztazích vůči druhým lidem.  

Autoři zde připisují klíčovou úlohu  pocitu sounáležitosti, zapadnutí do bezpečné a 

podpůrné vztahové sítě – to koresponduje s významem skupinové sounáležitosti jako 

účinného faktoru skupinové psychoterapie.   Upozornují na důležitost terapeutických 

aktivit, které vstupu do komunity předecházejí, a které mohou  klienta v tomto směru 

podpořit, snížit jeho úzkosti a obavy a „nastavit jej“ na emoční připojení ke  

společenství.  Ještě více však zdůrazňují potřebu následné péče u těch klientů, pro 

které je ukončování pobytu zvláště problematické a může být až katastroficky 

prožívané.  

7.4. Obsahování/zadržování (containment) a jeho konsekvence v terapeutické 

komunitě 

Pojem „containment“ odkazuje k W. Bionovi, který kdysi asistoval u zrodu 

terapeutických komunit z armádních experimentů. Bion sám propracoval využití 

tohoto fenoménu v psychoterapeutické skupině, Haigh a Campling  jej  aplikují na 

terapeutickou komunitu, jejíž mnozí klienti „postrádají schopnost vyznat se ve svých 

pocitech a zvládat je. Mají nevědomou snahu se od nich oddělit a zároveň jim 

podléhají, což obvykle vede k destruktivnímu nebo sebedestruktivnímu jednání. 

Úkolem terapie je zajistit jim bezpečný rámec, ve kterém mohou explorovat své 

intrapsychické a interpersonální problémy a nalézat  konstruktivnější způsoby, jak 

zacházet s vnitřním utrpením a nepohodou.“ 
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„Bezpečný rámec“ v TK je více než „pocit sounáležitosti“,  který přichází v úvahu při 

rekonstituci vzorce přimknutí (viz předchozí oddíl).  V prvním případě společenství 

prostě přijímá a podporuje  klienta jako osobu, v druhém případě využívá své 

schopnosti „obsáhnout“ jeho projevy – tolerovat je, zvládat, unést klientovo testování 

důvěry a pevnosti vztahů,  nezraňovat  ho znovu, ale zároveň vymezit pevný rámec, 

v němž může být bezpečí pro daného klienta  i pro ostatní členy komunity opravdu 

zajištěno.  K předchozím faktorům přijetí, podpory a péče zde tedy přistupují ty 

elementy TK, které vytvářejí strukturu a řád: strukturovaný  denní program, jasná 

pravidla a hranice, tj. to, k čemu odkazuje pojem „containment“ ve smyslu regulování 

a zadržování. 

V konsekvencích obsahování/zadržování v TK nacházejí Haigh a Campling  nakonec 

propojení s Rapoportovým principem „permisivity“. Vysvětlují jej nikoliv jako 

bezbřehou toleranci společenství vůči jakýmkoliv projevům,  ale jako takový prostor 

bezpečí a volnosti sebeprojevení,  který neohrožuje bezpečí a svobodu ostatních 

členů, tudíž prostor vymezený jasnými pravidly a vnitřní strukturou. Testovací 

chování vůči spolehlivosti a nosnosti společenství i jednotlivých vztahů ve vztahové 

síti lze do jisté míry „obsáhnout“, ale zjevnou svévoli, nebezpečnost určitého chování 

či násilí vůči svobodě a právům ostatních členů TK není možné tolerovat. 

„Permisivita by se měla omezit na verbální vyjádření pocitů a projevy jednotlivce se 

musí setkat s ostrou konfrontací, jestliže  ostatní členy zraňují, poškozují nebo u nich 

vzbuzují pocity vyloučení“  (Campling, 2001).    

7.5. Komunikace  v terapeutické komunitě: Já a ti druzí, My a ti ostatní 

Podle Camplingové a Haigha mají však terapeutické komunity  vyšší aspiraci než být 

pouze prostředím, které „obsáhne“ vážně narušeného klienta.   I když jsou předchozí 

úrovně (attachment a contaiment) v sekundárním emočním vývoji klienta v TK 

důležité, samy o sobě  nestačí a lze je brát jako předpoklady či podmínky uplatnění a 

rozvinutí dalších, navazujících terapeutických principů v TK.  Jako první z nich 

vstupuje do hry téma komunikace, která je nezbytná pro vlastní léčebný proces i pro 

faktické  začlenění klienta do společenství.  

Prvotní dětská komunikace má formu hry, v níž se už naznačuje vědomí sebe 

samého, vědomí ostatních účastníků hry jako oddělených Druhých a vědomí 

struktury hry, pravidel, jimiž se hra řídí. Tyto elementy se pak plně formují v mluvené 
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řeči.  V primárním emočním vývoji je komunikace spojena se vzájemností mezi členy 

rodiny a s rodinnými pravidly; prostřednictvím rodiny dítě také začná poznávat a 

přijímat  kulturu určitého společenství (enkulturace, socializace). Obdobné 

konsekvence nacházíme v TK.  „Psychoterapie je dialogem mezi lidmi a řeč přináší 

členství v komunitě,“ píše Gale (2003). Jako ústřední charakteristika  terapeutické 

komunikace v TK se uvádí otevřenost,  obvyklá součást  komunitních „desater“ (viz 

příloha 2). Jejím hlavním médiem je zde skupinová práce: sdělování, sdílení, 

naslouchání. Komunikace je však všudypřítomná a jejím prostřednictvím se klient 

jako jednotlivec stává členem společenství, poznává jeho řád, osvojuje si jeho 

hodnoty a dospívá k tomu, že členství v TK a sounáležitost s komunitním „My“ je pro 

něj hodnotou samo o sobě (Rapoportův princip „komunalismu“).  Komunitní „My“ má 

však svoje hranice stejně jako individuální Já: návštěvníci zvenčí nejsou členy 

komunity, nepatří k „My“ (přitom nemusí být a priori méněcenní nebo ohrožující). 

Hodnota členství v TK umožňuje jednotlivci tyto reprezentanty vnějšího světa 

akceptovat a komunikovat i s nimi, podobně jako sounáležitost s rodinou umožňuje 

dítěti seznamovat se s tím, co je a není svět mimo rodinu.    

7.6. Princip zapojení  v terapeutické komunitě 

Ve vývoji dítěte odkazuje pojem zapojení k další etapě socializace v rodině. Dítě si  

hledá místo mezi ostatními členy rodiny, osvojuje si svou roli a učí se řešit problémy.  

Ani v normálním vývoji se to neobejde bez žárlivosti, rivality, konfrontace s druhými a 

rodinným  řádem, ale pokud předchozí vývojové  kroky proběhly zdařile, pokračuje i  

této etapě růst a zrání Já bez závažných obtíží.  

U klienta TK se v této etapě terapeutického vývoje naplno uplatňuje živé učení 

(sociální  učení v pojetí Maxwella Jonese). Jeho ohniskem a reprezentující 

platformou je  u Haigha a Camplingové, podobně jako u Jonese, komunitní setkání, 

jehož agenda a  struktura dávají živému učení obsah a učící uspořádání. Tomu 

odpovídá Rapoportův princip „konfrontace s realitou“, vycházející z učení 

prostřednictvím zpětných vazeb v mezilidských vztazích v TK.  Zde můžeme již 

v plné míře odkázat na jednotlivé články skupinového procesu interpersonálního 

učení podle Yaloma (1999). Je ale třeba mít na mysli, co všechno – zejména u 

klientů se značně nevyzrálou osobností – musí předtím v TK proběhnout, aby měl 

tento proces skutečně hluboký terapeutický dopad.  
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7.7. Jednání 

Primární emoční vývoj v dětství je završen ustavením vlastního Já jako zdroje 

vědomého jednání. Toto období je spojené s přebíráním odpovědnosti.  V TK pro 

klienta toto období znamená přijetí odpovědnosti za změnu, zkoušení nových vzorců 

vztahů a chování a založení „adaptivní spirály“ (viz Yalom, 1999).  „Terapeutická 

komunita ukazuje, že ostatní lidé, lidská společnost, vytváří základnu pro léčbu,“ píše 

Haigh (1999). „Právě prostřednictvím členství v komunitě  člověk dospívá k většímu 

uvědomění sebe samého a může měnit své chování.“  

Ztělesněním této dosažené urovně je v TK podíl klienta na moci a odpovědosti, jeho 

spolurozhodování o společných záležitostech, ale také jeho podřízení rozhodnutí 

celé komunity a akceptování autority terapeutického týmu.  Korespondující  

Rapoportův princip „demokratizace“ znamená zde demokracii omezenou, 

odstupňovanou, s tím, že konečná a zásadní rozhodnutí náležejí terapeutickému 

týmu, který je ovšem musí učinit průhledným a srozumitelým pro všechny.   

7.8. Účinné faktory a psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě 

Schéma Camplingové a Haigha podněcuje řadu dalších úvah.  Vidíme, že se účinné 

faktory TK rozvíjejí v čase jako      vzájemně se podmiňující články 

psychoterapeutického procesu. Stěží můžeme např. očekávat, že klient dospěje 

k zodpovědnému chování, pokud neporozuměl emocím, které jeho chování ovlivňují, 

nebo že bude přijímat a pozitivně zhodnocovat zpětné vazby v sociální interakci, 

pokud se necítí v komunitě akceptovaný a bezpečný. Nedostatečné nasycení činitelů 

určitého období léčby, nedostatečné propracování a zvládnutí vývojových úkolů, 

které dané období klientovi poskytuje a před klienta staví, může vést k tomu, že klient 

na další období není připravený a absolvuje další etapy  terapeutického vývoje 

povrchně nebo s často bouřlivými návraty k předchozím stavům.  

S jistým zjednodušením můžeme v procesu individuálního terapeutického vývoje 

v TK můžeme  rozlišit  tři období: (1) klient se ke společenství připojuje, získává 

přijetí, podporu, pocit sounáležitosti a pocit bezpečí, zakotvení a vymezení  v řádu a 

struktuře; (2) probíhá vlastní proces živého (sociálního, interpersonálního) učení, kdy 

klient prostřednictvím meziosobních vztahů a interakcí dospívá k přehodnocení 

svých minulých zkušeností, k porozumění svému chování  a prožívání, a k převzetí 

odpovědnosti za to, jak  bude dál žít; (3) s přebíráním odpovědnosti  klient zkouší 
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nové způsoby, jak být s druhými, potvrzuje si pozitivní změnu  a rozvíjí adaptivní 

spirálu.    

Způsob konkrétní realizace tohoto procesu, jeho rozsah a hloubka, tj. faktický 

potenciál terapeutické komunity, se však v jednotlivých TK může značně odlišovat.  

Můžeme souhlasit s  Kennardem (1998), že tyto rozdíly jsou v zásadě dány jinými 

faktory než příslušností k „demokratické“ či „hierarchické“ linii, zejména organizačním 

schématem, jímž se TK řídí a/nebo pod které spadá a cílovou skupinou či 

diagnostickým okruhem klientů. 

7.8. Možnosti a meze u jednotlivých diagnostických okruhů 

Cílová skupina či diagnostický okruh klientů má přirozeně velký význam pro využití 

potenciálu TK. Obecně vzato, možnosti a meze zapojování účinných faktorů TK u 

jednotlivých diagnostických okruhů jsou dány především tím, v jakém stupni je 

osobnost klientů strukturovaná a integrovaná. U žádné cílové skupiny není ovšem 

léčebné působení TK chápáno jako konečné: vždy se předpokládá potřeba nějaké 

formy ambulantní, psychoterapeuticky založené následné péče, v níž se terapeutický 

proces dotváří  a upevňuje.    

Psychotická klientela TK24 

Máme zde na mysli především psychózy schizofrenního okruhu. Těžiště 

terapeutického procesu u této klientely je vlastně na jeho samém počátku, 

v budování důvěry ve společenství. Vztahy mezi členy se vytvářejí velmi pomalu, 

sounáležitost se i s terapeutickou podporou vynořuje až po delší době a  stěží lze 

počítat s tím, že by vznikla spontánně. Na překážku jsou základní těžkosti sociálního 

fungování tohoto typu klientů: strach z kontaktu, nedůvěra, izolace, komunikační 

potíže.   Proces terapie jde ruku v ruce s objevením komunikačních možností, 

vztahovosti a novou výstavbou klientova sociálního světa. Objev, že je možné  

„rozumět a nechat si rozumět“ představuje pro klienta významný krok z izolace a 

usnadňuje orientaci ve vnitřní i vnější realitě.   

Teprve po delší době terapie, když klient získá určitou pozitivní zkušenost 

s prostředím a vztahy a jeho Já se stane pevnějším, mohou se více uplatnit faktory 

Yalomova procesu interpersonálního učení, např. zpětné vazby, korektivní emoční 

 

24 Využíváme zde předchozí práce, zejména Kalina (1984, 1989).   
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zkušenost, náhled, přijetí odpovědnosti a nácvik nových vzorců chování. Míra jejich 

uplatnění je však omezené a  potřeba akceptování, podpory a stálého upevňování 

důvěry prakticky nemizí.   

Klienti s vážnějšími poruchami osobnosti  

Základem léčebného působení je bezpečné a upevňující prostředí, „rekonstrukce 

bazální důvěry“ vcelku obdobně jako u psychotických klientů, ale s větším důrazem 

na  ohraničující, vymezující strukturu. Připojení ke společenství, akceptování, 

podpora, pocit sounáležitosti, důvěry a jistoty  se propracovává nesnadno a často 

dramaticky, za doprovodu různého  testovacího chování a agování, jimž se klienti 

ubezpečují, že mohou být přijati a mohou důvěřovat.  Postupně poznávají, že je 

společenství rozumějící a pevné a že jim jasná pravidla  a struktura dávají oporu a 

jistotu. Učí se svoje pocity zmatku, hněvu, vzdoru, křivdy, viny, odmítání a 

opuštěnosti  vyjadřovat jinak než impulzivním jednáním, získávají jasnější představu  

o vlastní identitě a hranicích, o identitě a hranicích druhých lidí a o možnostech 

neohrožujících vztahů. Pokud se podaří toto nelehké období zvládnout, mohou se 

rozvinout vzorce interpersonálního učení, protože klient je schopen reagovat na 

zpětné vazby jinak než  jako na traumatizující podněty: je schopen je přijímat, 

korigovat svoje minulé zkušenosti, dospívat k určitému náhledu a odpovědnosti za 

svoje chování a budovat stabilnější vztahy.  

Klienti závislí na drogách  

Nezralá osobnost s některými charakteristikami poruchy disociálního typu přibližuje 

drogově závislou klientelu výše popsaným klientům s poruchou osobnosti bez 

závislosti na návykových látkách, zato však často s jinými formami rizikového 

chování.  Proces  terapeutického vývoje drogově závislých v TK musí být ukotven 

v bezpečném a upevňující prostředí. Ohraničující, vymezující struktura, s níž se 

klient zpočátku konfrontuje, později poskytuje oporu a jistotu. Jinak je léčebný 

potenciál TK pro tuto klientelu je založen  především na procesu interpersonálního 

učení v Yalomově smyslu.  Kritické zpětné vazby a konfrontace jsou v léčebném 

přístupu často stavěny do popředí, uplatňují se však v pozitivním vztahovém rámci 

komunitní  sounáležitosti. 

Tento pohled je nutně zjednodušující, protože lidé závislí na drogách představují 

velmi různorodou klientelu a léčebné koncepce se tomu přizpůsobují.  V posledním 
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desetiletí se například více upozorňuje na to, že řada klientů je značně zranitelných a 

potřebují více emoční podpory a propracovanější strategii přimknutí, aby  

nedocházelo k retraumatizaci  v léčbě.  

Klienti s neurotickými poruchami  

V porovnání s předchozími diagnostickými okruhy se tito klienti vyznačují vyšším 

stupněm organizace osobnosti a větší psychosociální zralostí.  K zapojení a vzniku  

sounáležitosti ve společenství dochází poměrně rychle25 a bez větších problémů.  

Dříve než u jiných skupin klientů se rozvíjí skutečná „práce na sobě“, sdělování, 

sdílení, vyjadřování emocí a proces interpersonálního učení ve smyslu Yaloma. 

Neurotická klientela TK se však mění, přibývá závažnosti problémů a zejména rysů 

osobnostních poruch, což znamená, že tito klienti jsou náročnější na podporu a 

strukturu a jejich vývoj v TK je obtížnější a pomalejší.  

Lidé bez diagnózy 

Na účastníky výcvikových komunit českého systému SUR  se v zásadě pohlíží jako 

na lidi duševně zdravé. Výcvik není léčba: účastníci nevstupují do výcvikové 

komunity proto, aby se  zbavili svých obtíží s duševním zdravím, ale s cílem 

osobního a profesionálního růstu.  Uchazeči s psychickými poruchami, které vyžadují 

psychoterapeutické léčení, nejsou do výcviku přijímáni (Kalina, 2005). Lidé bez 

diagnózy však samozřejmě nejsou lidé bez problémů. Vyskytují se obtíže 

neurotického typu, psychosociální nezralost i rysy určitých nezdarů primárního 

emočního vývoje, které formují osobnost. Tyto problémy  jsou do určité míry typickou 

zátěží u lidí, kteří vyhledávají pomáhání druhým   jako profesi a mohou vést ke 

značným komplikacím při výkonu náročného povolání i v osobním životě (Miller, 

1996; Schmidtbauer, 2000).  Výcvik jim umožňuje vývojové bolesti zhojit, od této 

zátěže se osvobodit a překonat ji.   

Proces a zapojování učinných faktorů má ve výcvikové komunitě má v podstatě 

shodné charakteristiky jako v TK pro neurotickou klientelu. Rozprostření intenzivních 

výcvikových setkání do několika let přináší výhodu dlouhodobého působení,  

možnost jít více do hloubky a zhodnocovat ve výcviku život, který běží mimo 

 

25 Day a Semrad v r. 1971 (viz Kalina, 1984) porovnávali skupinovou  psychoterapii neurotiků a 
psychotiků z hlediska vzniku sounáležitosti a rozvoje komunikace a interakce. Autoři uvádějí, že ternto 
vývoj  je  v neurotické skupině 4-5x rychlejší než ve skupině s psychotickými pacienty.   
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výcvikové situace.  Další odlišností jsou určité „laboratorní“ podmínky bez tlaku a tíže   

závažnějšího utrpení, které přináší lidská psychopatologie.   

Tabulka 1 

Základní rozvrh pracovního dne TK 

Čas     Činnost 

Ráno Budíček, rozcvička, hygiena, 
snídaně, přípravy 

 
Dopoledne 

První část Setkání komunity 

Druhá část Skupiny, práce 

Třetí část Skupiny, práce 

Polední přestávka Oběd, volno 

 
Odpoledne 

První část Skupiny, práce 

Druhá část Skupiny, práce, vzdělávání 

Třetí část Vzdělávání, volnočasové aktivity 

Večerní přestávka Večeře, volno  

Večer Program klubového typu 

 ZDROJ: KALINA (2008)  

Tabulka 2 

PRINCIPY PŮSOBENÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY 

Teoretický 
princip 
 

Původ v 
individuálním 
vývoji 

Kultura v TK 
 
   

Struktury v TK 
 
  

Původní témata 
TK dle 
Rapoporta 

Attachment 
 
 

Primární vazba, 
ztráty a růst 
 

Sounáležitost 
 
 

Doporučování,  
připojování, 
odcházení 

 
 
 

Containment 
 
 

Mateřské a 
otcovské 
„obsahování“ 

Bezpečí 
 
 

Podpora, 
pravidla, hranice 
 

Permisivita 
 
 

Komunikace 
 
 

Hra, řeč, 
Druzí jako 
oddělení 

Otevřenost 
 
 

Skupiny, ethos, 
návštěvníci 
 

Komunalismus 
 
 

Zapojení 
 
 

Nacházení 
místa mezi 
ostatními 

Živé učení 
 
 

Komunitní 
setkání: agenda 
a struktura 

Konfrontace 
s realitou 
 

Jednání 
 
 
 
 

Ustavení 
vlastního Já 
jako 
východiska 
akcí 

Zmocnění 
 
 
 
 

Hlasování, 
rozhodování, 
seniorita 
 
 

Demokratizace 
 
 
 
 

Zdroj: Camplingová a Haigh, 1999; Camplingová, 2001. Pracovní překlad autor, 2006. 
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