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MOTTO

ZÁSADY PRO SKUPINU A KOMUNITU

Náš člen –

▪ nesmí se příliš v sobě hrabat a projevovat 

city; kdo to dělá, je bábovka.  

▪ nesmí projevovat příliš mnoho aktivity; kdo 

to dělá, je šplhoun.

▪ nesmí projevovat příliš málo aktivity; kdo to 

dělá, je ulejvák.

▪ nesmí terapeutům prozradit nic, co by 

mohlo poškodit někoho z nás nebo udělat 

dusno pro všechny; kdo to dělá, je práskač. 



OSNOVA PŘEDNÁŠKY

▪ vstupní definice

▪ mýty a legendy

▪ předchůdci terapeutických komunit (TK)

▪ „demokratické“ TK

▪ „hierarchické“ TK

▪ smíšené evropské modely TK

▪ TK jako psychoterapie



VSTUPNÍ DEFINICE

▪ Terapeutická komunita (TK) je strukturované 

prostředí, ve kterém klient žije a absolvuje program 

směřující k úzdravě.  

▪ TK nabízí bezpečné a podnětné prostředí pro růst a 

zrání, které se děje především prostřednictvím 

interpersonálního a sociálního učení v kontextu 

vymezeném jasnými a srozumitelnými pravidly. 

▪ Terapeutický potenciál TK se spatřuje ve spojení 

reality a terapie, a ve stálém napětí mezi nimi, mezi 

každodenním spolužitím na straně jedné a 

terapeutickou reflexí této každodennosti na straně 

druhé. 

Rozměr SPOLEČENSTVÍ/rozměr TERAPIE: „Vše, co se 

děje ve společenství, je terapie“ (Kooyman, 1993) 



MÝTY A LEGENDY

▪ Původ se hledá v mnišských a klášterních 
komunitách 

▪ TK se zrodily z armádní psychiatrie za 2. světové 
války

▪ Na počátku byl Synanon
▪ TK jsou modelem planetárního myšlení
▪ TK jsou heroickými příběhy lidí, kteří se z obětních 

beránků stali morálními vůdci
***
▪ TK jsou nástrojem brainwashingu 
▪ TK jsou výrazem socialistického kolektivismu
▪ TK jsou zastaralé, příliš exklusivní a nevědecké 
▪ TK jsou militaristickým maskulinním prototypem
***
▪ TK vymyslel C.G.Jung
▪ Skálův Apolinář byl třetí TK na světě 



PŘEDCHŮDCI TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT 

▪ kvakerská psychiatrická reforma – tzv. moral 

treatment (2. a 3. třetina 19. stol. – Tuke, Connoly)

▪ kvakerská zařízení pro „děti ulice“ (počátek 20. 

stol.)

▪ model „Junior Republic“ v USA; „Junior 

Commonwealth“ v Británii

▪ vůdčí osobnost: Homer Lane; vyhoštěn zpět do USA 

pro zneužívání svěřenkyň 

▪ model „Therapeutic Education“ (po 1. světové 

válce), ukázal se velmi užitečný 

▪ vůdčí osobnost: David Wills; studoval Makarenka 

(?), sblížil se s psychoanalytiky



VZNIK TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT 

TK vznikly v Anglii koncem 2. světové války a krátce 

po ní na základě zkušeností londýnských 

psychoanalytiků s modelem Therapeutic Education a 

se skupinovou léčbou vojáků a veteránů jako jedna z 

forem skupinové  psychoterapie:

▪ malá skupina – skupinová analýza (Bion, Foulkes)

▪ velká nestrukturovaná skupina – „large group“ (P. 

de Maré)

▪ velká strukturovaná skupina – terapeutická 

komunita (Main, Jones)



POČÁTKY TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT 

Northfieldské experimenty (Birmingham), nemocnice 

Mill Hill (Londýn) – konec války, nemocnice pro 

veterány, důraz na společenství a „zkušenost živého 

učení“ (Bion, Foulkes, de Maré, Bridger, Main, Jones)

Tom Main: krátce po válce ředitelem v  civilní 

nemocnici v Surrey (Cassel Hospital), využil 

Northfieldské experimenty, v článku v r. 1946 poprvé 

použil pojem TERAPEUTICKÁ KOMUNITA

Maxwell Jones: po odchodu z Northfield Hospital 

několik mezikroků, 1947 ředitelem v Henderson 

Hospital, Kent, využil předchozí zkušenosti a přijal 

Mainův pojem TK



KLÍČOVÉ MYŠLENKY PRŮKOPNICKÉHO 
OBDOBÍ

CO ZNAMENAL POJEM  TERAPEUTICKÁ KOMUNITA:
▪ Problém narušujícího chování v léčebném společenství  je 

definován jako sdílený, společný problém, nikoliv problém 

vedení. 

▪ Jasný program událostí a aktivit odhaluje skutečné záměry 
pacientů. Jejích chování  a odpovědi jsou  diskutovány na 

pravidelných setkáních, na nichž se vyžaduje účast všech. 

▪ Skupiny jsou vytvářeny k  různým účelům. To vede členy 

k rozvoji vzájemných očekávání, ke komunikaci a spolupráci. 

▪ Vedení komunity musí být napřed bezpečně založeno 

personálem, pak je předáváno pacientům v té míře,  v jaké 

jsou schopni je převzít. 
▪ „Kultura zkoumání“ zahrnuje všechny vztahy ve společenství 

(mezi pacienty, mezi personálem, mezi oběma skupinami). 



„DEMOKRATICKÉ“ TK

▪ Bion, Foulkes a Main založili teorii

▪ Jones popsal model, který byl použitelný v 

praxi a umožnil rozšíření

▪ Rapoport začal TK zkoumat, dal vznik 
ideologii a otevřel „vrozené rozpory“



ZÁSADY TK PODLE JONESE

▪ Oboustranná komunikace na všech 

úrovních

▪ Proces rozhodování na všech úrovních

▪ Společné vedení

▪ Konsensus v přijímání rozhodnutí

▪ Sociální učení v interakci tady a teď

▪ Obousměrný proces sociálního učení (učí se 

pacienti i personál)



PRVKY PROGRAMU TK PODLE JONESE

▪ Komunitní setkání

▪ Schůzky personálu

▪ Situace živého učení

▪ Reflektující skupinová terapie

▪ Nácvik sociálních dovedností

▪ Spoluspráva 



IDEOLOGIE TK PODLE RAPOPORTA
A VROZENÉ ROZPORY TK

▪ Demokratizace

?rovnost všech?

▪ Permisivita
?bezbřehá? 

▪ Komunalismus
?a co jednotlivec?

▪ Konfrontace s realitou
?terapie nebo život?

Ideologie převládla a v 60.letech TK přestaly 

být  únosné pro psychiatrii i pro antipsychiatrii   



ZAPOMENUTÍ PŘEDCHŮDCI

MALCOLM PINES (2002): 

• A.S. Makarenko, ukrajinský pedagog počátků 
sovětské éry, ve 20.letech výchovné experimenty s 
„pedagogickými komunami“, zahynul ve 
stalinských represích v 30.letech. Věděl o něm 
David Wills (Therapeutic Education). (Odvolával se 
na něj J. Skála v počátcích Apolináře – pozn. KK)

• The Jungian Community for the Healing Arts (Velká 
Británie, 1942-1954). Zanikla pro vnitřní rozpory, 
zejména pro archetypální hašteření mezi muži a 
ženami ve vedení. 



„HIERARCHICKÉ“ TK

= TK pro drogově závislé v USA

1963 – Daytop Village, New York (Daniel 

Casriel, Alexander Bassin) 

Zdroje a předchůdci

▪ C.G.Jung

▪ Anonymní alkoholici

▪ Synanon (komuna, společenství 

alternativního životního stylu)

▪ Psychoanalytická škola východního pobřeží 

USA (ego-psychologie)

▪ Jonesovské TK v psychiatrických 

nemocnicích a věznicích v USA



LEGENDA O SYNANONU

SYNANON – Santa Monica (Kalifornie) 

▪ samosprávná komuna, ovlivněná hnutím AA

▪ ne terapie, ale  bezpečný život závislých ve 

společenství

▪ charismatický vůdce Charles Dederich, proměnil 

Synanon v totalitní sektu, odsouzen za pokus o 

vraždu

▪ Synanon bez Dedericha nepřežil, ale bývalí 

rezidenti ovládli Daytop Village a zakládali další ex-

userské terapeutické komunity

▪ spojení s Casrielem, psychiatrií, psychoterapií a 

jakoukoliv odborností bylo zcela potlačeno

▪ zůstal jen název „terapeutické komunity“

▪ legenda SYNANON dodnes žije 



„HIERARCHICKÉ“ TK – PRINCIPY A 

PROGRAM

▪ Vedení bývalými uživateli

▪ Omezená demokracie

▪ Vysoká strukturovanost (explicitní pravidla) 

▪ Omezená rovnost - pozice klienta se řídí jeho 
pokrokem v léčbě

▪ Členění pobytu do fází 

▪ Dlouhodobý pobyt (1 rok a více)

▪ Organizační autonomie 

▪ Absolventi TK mohou postoupit do terapeutické role

▪ Vyšší míra behaviorálních a kognitivně 
behaviorálních komponent

▪ Důraz na posilování ega konfrontací a frustrací   



„NOVÉ DEMOKRATICKÉ“ TK – PRINCIPY A 

PROGRAM

▪ 80.-90.léta, zejm. Velká Británie, Irsko, Itálie, převážně 
psychoanalytičtí psychoterapeuti

▪ Návrat k Jonesovu modelu

▪ Omezená demokracie – odpovědnost má personál

▪ Vyšší důraz na strukturu, řád a explicitní pravidla 

▪ Omezená rovnost – klienti jsou si v zásadě rovni, ale pozice 
klienta se řídí jeho pokrokem v léčbě

▪ Členění pobytu do fází - objevuje se po r. 2000

▪ Dlouhodobý pobyt (1 rok a více)
▪ Indikace: zejména psychózy, poruchy osobnosti a poruchy 

chování v dospívání

▪ Zařazení ve zdravotnictví a vězeňství, nikoliv organizační 
autonomie 

▪ Odborné teamy, absolventi TK nemohou postoupit do 
terapeutické role

▪ Jistá míra kognitivně behaviorálních komponent

▪ Důraz na posilování ega podporou a strukturou   



„NOVÉ“ TK PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ

„Evropský smíšený model“ od 80.let - zejm. Velká 
Británie, Holandsko, Belgie, Itálie 

▪ Návaznost na Jonesovu i USA tradici

▪ Méně konfrontace – více psychoterapie

▪ Odborný personál a vedení

▪ Ex-useři jsou členy odborných týmů 

▪ Omezená demokracie – odpovědnost má personál

▪ Důraz na strukturu, řád a explicitní pravidla 

▪ Omezená rovnost – klienti jsou si v zásadě rovni, ale 
pozice klienta se řídí jeho pokrokem v léčbě

▪ Členění pobytu do fází 

▪ Pobyty se zkracují

▪ Indikace: i duální poruchy

▪ Důraz na posilování ega sociálním učením a  strukturou   



TERAPEUTICKÉ KOMUNITY JAKO 

PSYCHOTERAPIE
▪ skupinová psychoterapie ve velké skupině a v malých 

skupinách (víceskupinové TK); u  jednoskupinových TK 
je oddělený „komunitní“ a „skupinový“ formát

▪ přístupy: od aplikované skupinové  analýzy přes 
psychodynamické a interpersonální přístupy  k 
přístupům integrativním (využití KBT, „organizační 
integrace“ různých přístupů a metod v programu v 
psychodynamickém či interpersonálním rámci)   

▪ „neléčíme poruchu, léčíme osobu“

▪ důraz na posilování ego-struktur a zvyšování ego-
kompetencí

▪ základní situace „tady a teď“ – „vše, co se děje ve 
společenství, je terapie“ (Kooyman, 1993)

▪ Podpůrná, reparativní a korektivní funkce společenství –
„komunita  je doktor“ (Rapaport,  1956)



INTERPERSONÁLNÍ UČENÍ V TK: 

KRATOCHVÍL 
▪ TK je zvláštní formou intenzivní skupinové 

psychoterapie, která využívá „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.



REPARATIVNÍ FUNKCE TK: 

CAMPLING & HAIG 
TÉMA: VYTVÁŘENÍ JÁ V RANÝCH VZTAZÍCH

Primární emoční vývoj:

▪ Attachment – přimknutí

▪ Containment – obklopení a ohraničení

▪ Komunikace – hra, řeč, Já a ti druzí

▪ Zapojení – hledání místa mezi druhými

▪ Jednání – Já jako východisko akcí 

KONEC TÉMATU 3



TERAPEUTICKÉ A VÝCVIKOVÉ KOMUNITY 

V ČESKO(SLOVENSKU)

▪ Skálův model 

▪ Psychoterapeutické TK

▪ Kratochvílův model 

▪ model SUR – výcvikové komunity  

▪ model SANANIM  

▪ TK pro závislosti  

▪ TK pro jiné problémové okruhy



ČESKÉ INOVACE MODELU TK 

1 – PŘED ROZVOJEM SUR  
APOLINÁŘ (SKÁLA, 1948) 

▪ svébytný model a jeden z prvních pokusů na světě využít principy TK 
v léčbě závislostí

▪ zpočátku léčebně-výchovné společenství makarenkovského typu

▪ od 60.let návaznost na Jonesovu koncepci

▪ nikdy ne „hierarchický“ model USA typu

LOBEČ  (KNOBLOCH, 1956)

▪ „léčebný kolektiv“

▪ aplikace Mainovy TK v Cassel Hospital

▪ jednoskupinová TK

▪ skrytá psychoanalytická orientace 

CO UŽ SE NEDOZVÍME …

V R. 1946-47 BYL KNOBLOCH NA STUDIJNÍM POBYTU V ANGLII A MAINŮV 
MODEL PŘIVEZL – INSPIROVAL SKÁLU NEBO NE? 

PSYCHIATRICKO-PSYCHOTERAPEUTICKÉ TK 60.-70. LET  

▪ neurotické poruchy, zejména tzv. charakterové neurózy 

▪ psychoanalytická a interpersonální orientace

▪ součást zdravotnického systému

▪ VÚPS Praha, PK Brno, PK Praha (Horní Palata), PL Kroměříž (Kratochvíl 
1971)



JAROSLAV SKÁLA

x



FERDINAND KNOBLOCH



ČESKÉ INOVACE MODELU TK

2 - SUR 
Originální systém víceskupinových výcvikových 
komunit, založený  r. 1967

Zdroje:

▪ „demokratické“ terapeutické komunity

▪ Apolinář

▪ Lobeč

▪ Psychoterapeutické dny v Lindau (Německo)

Zakladatelé: Skála, Urban, Rubeš (Ego, Superego, Id)

Logo SUR – Jana Kalinová (1982)



SKÁLA, URBAN, RUBEŠ 

X



VÝCVIK TYPU SUR 

X ▪ Ústředním principem je výcviková práce probíhající souběžně ve velké

skupině (výcviková komunita, využívající principy terapeutické komunity) a

v malé skupině, která je součástí komunity.

▪ Počet skupin v komunitě je 2-4, obvykle 3.

▪ Skupina má 10-12 členů; je brán zřetel na genderovou, věkovou i jinou

heterogenitu.

▪ Výcvikovou skupinu vedou dva výcvikoví terapeuti, muž a žena (tento prvek

se ustálil až v 80. letech, v prvním období SUR vedl skupinu jeden terapeut).

Komunitu vede 1-3 vedoucí.

▪ Výcvik trvá obvykle 5 let. Během jednoho výcvikového roku se často střídají

setkání celé komunity a samostatná setkání skupin. Výcvik poskytuje

minimálně 500 výcvikových hodin.

▪ Během setkání celé komunity (např. „komunitní týden“) se během dne

střídají aktivity celé komunity (ranní setkání, workshopy, kluby apod.) a

oddělená sezení jednotlivých skupin (tzv. institucionální integrace).

▪ Vedoucí komunity dochází do jednotlivých skupin jako pozorovatel a

poskytuje interní supervizi vedoucím skupin.

▪ Výcvikový team (vedoucí komunity a vedoucí skupin) se denně setkává,

probírá záležitosti komunity a skupin a poskytuje si vzájemnou supervizi.



ČESKÉ INOVACE MODELU TK

3 – POD VLIVEM SUR 
PSYCHIATRICKO-PSYCHOTERAPEUTICKÉ TK 70.-80. LET  

▪ Psychoanalytická a interpersonální orientace

▪ Součást zdravotnického systému

▪ Všechny diagnostické okruhy: neurózy, psychózy, 
poruchy osobnosti, psychické poruchy ve stáří

▪ Většinou nestabilní, pouze 1-2 přežily, v „nultých“ 
letech 21.století 2 nové

TK PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ – OD 90.LET

▪ TK Němčice 1991

▪ model SANANIM – český smíšený model odvozený 
z domácí tradice, SUR a zahraničních poznatků

▪ Více psychoterapeutické zaměření

VÝCVIKOVÉ KOMUNITY SUR A TYPU SUR



ZÁVĚR: TK JAKO VÝLUČNÁ SPOLEČENSTVÍ

(JOHANNES HUIZINGA)
▪ 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.



NÁMĚT K DISKUSI

V Česku je velmi mnoho terapeutů, kteří 

mají výcvik ve skupinově-komunitním nebo 

ve skupinovém formátu –

ale málokdo praktikuje skupinovou 

psychoterapii.

Proč tomu tak je?

KONEC 
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