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OTEC ZAKLADATEL – ERIK BERNE (Bernstein)

• 1910 - Narodil se v Montrealu v Kanadě, 3x ženatý

• Univerzita McGill, 1931 titul, 1935 Dr.Med.

• praxe na psychiatrii na univerzitě Yale, psychoanalýza u 
Dr. P. Federna (egopsycholog)

• 1939 americký občan, 1943 změna jména na Eric Berne

• studium u Erika Eriksona v Psychoanalytickém Institutu 

• konec 40.let – skupinová psychoterapie, v několika 
nemocnicích v San Franciscu

• 1949 – oficiálně vyloučen z Psychoanalytického 
institutu v San Franciscu

• San Francisco Social Psychiatry Seminar – první 
seminář, kde představil TA (1958)

• 1964 – založení ITAA

• zemřel na náhlou srdeční zástavu v červnu 1970.



TA - O CO JDE?
• patří mezi humanistické školy

• směr založený na analýze transakcí a jejich řetězení

• studuje rozdílnost jednotlivých egostavů

• nabízí model intrapsychické a interpersonální dynamiky

• teorie osobnosti a systematická teorie pro růst a osobní 
změny (statická nálepka x proces)

• psychologie regulačních procesů – (ne vlastností) tj. vidí 
člověka v dynamice a vývoji otevřeného změně (růstu)

• transakce – intervence – koncepty odrážejí realitu – hledání 
souvislostí – vede mezikulturní dialog - věří v pozitivní 
schopnosti lidí



VÝCHODISKA  TA
• Lidé jsou v pořádku = OK (jde spíše o podstatu než o chování)
• Každá osoba má kapacitu myslet – každý má možnost/odpovědnost se 

rozhodnout, co chce od života (a žít s důsledky toho, co rozhodne)
• Lidé mohou řídit a měnit svoje životy a tato rozhodnutí mohou být 

změněna, rozhodujeme o svém vlastním osudu - „vypořádat se s bolestí 
minulosti v současnosti tak, abychom  mohli v budoucnu žít svůj život“

• Změna je možná – víra v potenciál klienta a vědomá změna postoje klient 
(každý se může změnit – myšlení, chování, cítění - když se pro to rozhodne)

• TA je metodou rozhodování a kontraktování. Nikdo nás nemůže měnit. 
Obě strany se zúčastňujeme procesu změny, je důležité, abychom oba jasně 
věděli, jak bude úkol sdílen. Proto uzavíráme smlouvu.

• TA zahrnuje otevřenou komunikaci - Odborník často povzbuzuje klienta, 
aby se naučil myšlenkám TA. Komunikace je svobodná a otevřená.              
(TA hovoří známými slovy: rodič, dospělý, dítě, hra, scénář, pohlazení …)



ZÁKLADNÍ HLADY ČLOVĚKA

E. Berne charakterizuje 3 životní potřeby:

• hlad po struktuře, realizuje se v různých formách strukturace času 

• hlad po pozici, který vede k setrvávání i na neproduktivních pozicích, 

díky životnímu scénáři ‚tam zůstává

• hlad po podnětech, které vedou k vyhledávání různých způsobů ‚hlazení‘ 

a realizují se v charakteristických transakcích pro daného člověka



STRUKTURACE ČASU DLE E. BERNA

Potřeba struktury času:

Hledisko bezpečí a energie

1. Stažení se – úsporné vyhýbání se transakcím

2. Rituály – stylizované transakce, obrana - zdání

3. Povídání si - zábava – bezpečné a zajímavé transakce

4. Psychologické hry – vedou k vnitřním i vnějším 
psychologickým ziskům

– mají manipulativní strukturu

– chybí opravdový vztah a důvěra

5. Aktivity/Pracovní činnost – různě efektivní, 

procesována … transakce Dospělého 

6. Intimita/blízkost– spontánní, osobní, intimní 

transakce (největší riziko a výdej energie)



CÍLE  TA  - ZMĚNA

Autonomie = dosáhnout autonomie včetně využití všech stavů ega, 

spontaneity. Berne: „Dosažení autonomie se projevuje uvolňováním nebo 

obnovováním tří kapacit: uvědomění, spontánnosti a intimity.“ 

Rozvíjení intimity = svobodná výměna „pohlazení (strokes)“ bez postranních 

transakcí, umožňující spontánnost

Osvobození od scénáře = žít svůj život svobodně bez přeurčení rodiči

Řešení problému = aktivní přístup ke své situaci

Vyléčení = vnímání nových možností a následná aplikace do života 



PSYCHOTERAPIE
znamená:

- že si pacient uvědomuje své zdroje, ev. dysfunkční myšlení, své vzorce 
chování

- má přístup ke svým potřebám, naučí se, jak je zdravě uspokojit 
(základní hlad)

- dostane se do kontaktu se svými autentickými pocity

- působí emocionálně skrze minulé zkušenosti (např. přichází do styku 
se zkušenými bolestmi v dětství) 

- činí rozhodnutí o nefunkčních scénářích (např. prostřednictvím 
povolení, práce skrze přenosové procesy s terapeutem).

- rozvíjí své možnosti a vytváří nové pozitivní zkušenosti



KONTRAKTOVÁNÍ - SMLOUVA

Administrativně + Procedurálně 

1. Jaká je smlouva? - technicky

(Jak často? Tváří v tvář nebo telefonicky? Jakou agendu a účel? Kdo 
platí a kolik? Jak mnoho sezení? Jak dlouho pokaždé?...)

2. Psychologicky – jaká jsou přesvědčení o terapii? Předsudky …

Jaká je smlouva?

Co musíme udělat, abychom dostali smlouvu zpět na zdravé místo?

= jak to zvládnout abychom byli OK?

Jak se vrátíme na OK místo?



ZÁKLADNÍ KONCEPTY E. BERNA

ego stavy transakce hry životní scénáře



EGO STAVY 

Rodič

Dospělý

Dítě

STRUKTURÁLNÍ MODEL
myšlenky, pocity, 
vzpomínky z dětství

FUNKČNÍ MODEL
jak naše ego stavy ovlivňují 
chování a interakci s 
druhými

Kontrolující 
rodič (CP)

Dospělý

Přizpůsobené 
dítě (AC)

Pečující 
rodič (NP) -
Dospělí -

Free Child
(FC) -

Pojmenování 
srozumitelným 
způsobem.



KOMUNIKAČNÍ TRANSAKCE



TRANSAKCE
Komplementární transakce

Profesionál: Co pro Vás mohu udělat? (Dospělý) 

Klient: Potřebuji radu ohledně své budoucnosti. (Dospělý)

Zkřížené

Profesionál : Co pro Vás mohu udělat? (Dospělý)

Klient: To už mi zase dokážete jen pokládat bezvýznamné otázky? 
Není divu dle vašeho vzdělání. (Rodič) 

Zdvojené, skryté – oslovení více egostavů

Profesionál : Co pro Vás mohu udělat? (Dospělý)

Klient: Přišel jsem si pro radu (ale neprojevuji zájem)

Sociální x psychologická rovina



PRINCIP HER

C    +    G   =   R →  S  →  X  →   P

C  - atraktivní návnada (con), ovladač

G  - lest (gimmick), šizení

R - reakce – transakce trvají po           
určitou dobu

S - přepnutí rolí (switch), přepínač

X - moment zmatku, překvapení a 
křížení (cross up)

P - finální negativní zisk (pay off), 
hráči sbírají své výplaty.



HRY

Stupňování her

I. společensky přijatelná

II. nepůsobí trvalou, 
nenapravitelnou škodu, hráči jí 
však holdují raději v ústranní, 
mimo dosah veřejnosti.

III. „hraje se na výdrž a končí na 
chirurgii, v soudní síni nebo 
márnici“

= jak závažné události vytváří

Typy her

• Společenské hry

• Životní hry

• Sexuální hry

• Neškodné hry

• Manželské hry

• Hry v podsvětí

• Hry v poradnách



FUNKCE HER

• hry se opakují 

• často jsou neuvědomované

• končí ne zcela uspokojivým zážitkem

• rozpor na psychologické a sociální úrovni

• moment překvapení

(Stewart, Joines)

přinášejí různé vnitřní a vnější zisky



ANO, ALE (E. Berne; Transakční analýza v psychoterapii, s. 99-100)

• Můj muž nikdy nic nepostaví dobře.

• Proč si neudělá nějaký truhlářský 
kurz?

• To by mohl, ale nemá čas.

• Proč mu nekoupíš nějaké dobré 
nářadí?

• Ano, ale on neví, jak s ním zacházet.

• Proč si na to nepozveš tesaře?

• Ano, ale to bylo moc drahé.

• Proč prostě nepřijmeš to, co dělá a 
jakým způsobem to dělá?

• To ano, ale, co kdyby to celé spadlo?

Terapeut:

Co si o tom všichni myslíte?

• A už v tom zase jedeme, hrajeme Proč 
neuděláš… Ano, ale

Terapeut:

Navrhl kdokoli cokoli, na co vy jste sama 
nepomyslela?

• Ne nenavrhl, vlastně jsem mu koupila 
nářadí …

• …teď chápu, že jsem hrála hru …takže 
hádám, že se pořád pokouším 
dokázat, že mi žádný rodič nemá, co 
říci.



JAK SI LIDÉ HRAJÍ

Alkoholik – nemusím přijímat odpovědnost za své činy

Zkus jestli mne napravíš …

Kopejte do mne – zranitelnost vyvolává necitlivé chování – lítost 2.

Že já mám pořád takovou smůlu …

Hra s ohněm – vyzývavost vede k reakci a další reakci

Myslím to s vámi dobře – očekávání vděčnosti

Sociální případ – „musíme si pomáhat“

Psychiatrie …



HRY VE VZDĚLÁVÁNÍ

Chci se učit – pokud po mně nic nebudete chtít

Jakou máte kvalifikaci/ kolik vám je…? – myslel 
jsem, že máte větší praxi, specializaci, zkušenosti …

Schválně jestli mne nachytáte …

Mám prosbu …jdu na vlak …. moc mne to zajímá, 
ale nemohu zůstat …

Dlužník – dluh umožňuje devalvovat věřitele



HRY VE VZDĚLÁVÁNÍ

• Mohu požádat o mimořádnou konzultaci – půjdeme  k vám / ke mně? 
(hra s ohněm)

• Zachraňujte mne stále – zkuste, zda mi pomůžete dále …

(sociální případ, „necitlivý“ vzdělávající)

• Znehodnocení – stejně to tam nemá cenu …

• Protéza – co můžete čekat od studenta, matky z domácnosti …  
(nečekejte odpovědnost)

• Vy jste tak báječný … a proto byste mohl …

• Ano, ale – zkuste, zda mi pomůžete, ale nebude to fungovat

• Kdo je zadavatel? Komu vyhovět? (rodiče – klient …)



ZÁVĚREM

Řešením je chování „integrovaného dospělého“

• nehraje „psychologické hry“

• je transparentní ve své sociální roli

• nastavuje rozumné hranice

• přiměřené asertivní

• pomáhá kvůli smyslu věci / kontroluje věcně

• nepotřebuje se zavděčit

• je plně sám sebou

• autentický přístup …



HRY



ŽIVOTNÍ SCÉNÁŘE
Eric Berne: scénář je tvořen v dětství z destruktivních zpráv a v poslední době 
určuje náš život, omezuje naše možnosti, naši autonomii, představuje přenosný 
záznam nevyřešených životních otázek

Fanita English: scénář je základem naší identity, je to velký zdroj naší životní 
zkušenosti

James Allen, Maria Teresa Tosi: scénář je náš autobiografický příběh, příběh, skrze 
který definujeme sami sebe

Charlotte Sills: scénář je pokusem dítěte vyrovnat se s existenciálními realitami

Bernd Schmidt: scénář je kompromisem mezi tradicí a pokrokem

Gouldings: skript je sbírka našich rozhodnutí o přežití

Erskine: scénář je naší odpovědí na dětská traumata.



SCÉNÁŘE

Claude Steiner
1935 - 2017

„Bez lásky“ nesdílí s ostatními 
blízkost a postrádá intimitu. 
Výplata scénáře: deprese a 
sebevražda.

„Bez přemýšlení“ myslí 
neefektivně a neuvědomuje si. 
Výplata scénáře: zmatek a 
šílenství.

„Bez radosti“ nezažívá radost, 
legraci, potěšení a postrádá 
spontánnost. 
Výplata scénáře: nuda, 
závislost.



ŽIVOTNÍ SCÉNÁŘE   (Berne)

Tantalos – snaha nikam nevede, 
stálý pocit selhání = místo 
samostatnosti - pasivita

Arachné – opakovaná špatná 
rozhodnutí, vzdor nahrazuje 
vlastní identitu a odpovědnost 
(ano, ale)

Damokles – „chvíli se těš, než 
nastanou potíže“, („počkej až 
jednou budeš pracovat…“) = trest 
za štěstí

Sisyfos – kdyby dosáhl úspěchu, 
čeká ho smrt („téměř, znovu a 
znovu“)

Hérakles – „teprve až“ za 
splněným úkolem je místo štěstí 
nový úkol (= nespokojený vnitřní 
rodič)

Filemon a Baucis – min. životní 
motivace „zbytek života tráví jako 
zelenina”



ŽIVOTNÍ SCÉNÁŘE   (Berne)

E. Berne:

„Scénáře se obvykle zakládají na dětských iluzích, jež mohou přetrvávat 
celý život, ale u citlivějších, vnímavějších a inteligentních lidí se tyto 
iluze jedna po druhé rozplývají, což vede k rozličným životním krizím, 
které popisuje Erikson. 

K takovým krizím patří adolescentní přehodnocení rodičů, často bizarní 
protesty středního věku a následný vývoj životní filozofie. Někdy však 
naprosto zoufalé pokusy o udržení iluzí v pozdějším životě vedou k 
depresím či spiritismu, zatímco opuštění veškerých iluzí může mít za 
následek zoufalství.“



PŮVOD SCÉNÁŘE V DĚTSKÉ ZKUŠENOSTI

• Nedostatek síly.

• Neschopnost zvládat stres.

• Nezralost myšlení

• Nedostatek informací

• Nedostatek možností

Povzbuzujeme klienty,  aby 
aktualizovali staré strategie

Osvojili si nové strategie 
interakce při řešení problémů



MINULÝ A BUDOUCÍ SCÉNÁŘ

Scénář – může limitovat (uvědomit a korigovat)

– může posilovat (plánovat a modelovat )

Od nevědomého životního plánu po vědomý.

Rozvoj scénáře:

1. Zápis

2. Vlastní scénář

3. Úprava

Cvičení:

Vymyslete si svoji „success story“ – jaký ideální scénář byste rádi dosáhli během příštích let.



ŽIVOTNÍ POZICE   (Ernst 1971, Harris 1997)

JÁ nejsem OK - TY jsi OK

ponížená pozice 

Já nejsem OK

(-/+)

JÁ jsem OK - TY jsi OK

zdravá pozice

Já jsem OK

(+/+)

JÁ nejsem OK - TY nejsi 

OK

beznadějná pozice

(-/-)

JÁ jsem OK - TY nejsi 

OK

pozice svrchu

(+/-)

Já nejsem

OK
Já jsem 

OK

Ty jseš OK   (se mnou)

Ty nejseš OK   (se mnou)



DRAMA TRIANGLE  Stephen Karpmann

Pronásledovatel – „je to vaše chyba“

Zachránce – „pomůžu ti“, pocit provinění, pokud 
nezachraňuje. Poskytuje nevyžádanou pomoc, 
nevyžádané rady. Vyhýbá se vlastním 
problémům.

Oběť – „jsem chudák“ bezmoc, nemůže řešit 
problémy, dosahovat vhledu, radovat se ze 
života. „zachraňte mne!“ Hledá, kdo by ji 
zachránil, ale stále zůstává s negativními pocity.



TROJÚHELNÍK VÍTEŽŮ

Přesvěčivý

Odpovědný

Citlivý 

podpora bez převzetí
asertivita bez nátlaku
empatie s hranicemi

Rozpoznat pravdu za 
hranicemi hraní role.



DRIVERS     (Taibi Kahler, Tony White)

Driver Fyzicky Interní
znehodnocení

Scénář

Buď perfektní tenze Měl bys být lepší! Dokud …

Snaž se! napjatá ramena Musíš se víc snažit! Nikdy / téměř

Potěš mne! sevřený žaludek Nejsi dost dobrý! Téměř 

Pospěš si! neklid Nikdy nebudeš 
hotov!

Vždy 

Buď silný! necitlivý
tuhý

Nemůžeš ukázat
slabost!

Vždy 



INJUNCTIONS     (Gouldings)

• nebuď (neexistuj)

• nebuď to ty (problém identity pohlaví)

• nebuď dítě (nemá se chovat dětsky a takové jednání odsuzovat)

• nebuď úspěšný, nedospívej, nedělej to (obava rodiče, že dítě bude 
lepší), 

• nedělej (nic), nebuď důležitý, nepatři (být nad skupinou, být něčím 
výjimečné), nebuď důvěrný

• nebuď dobrý (zdravý - „nemoc“ jako řešení problémů), nemysli 
(„Opravdu si myslíš, že jsi tak chytrý?!“).



LIMITUJÍCÍ PŘESVĚDČENÍ

Obecná východiska:

• Uvědomit si, že je klient má – uvědomování znamená znát, proti čemu 
stojí, co řeší za bariery

• Rozlišovat, zda mají ochrannou funkci nebo brzdící

• Rozhodnout se, zda podpoříme nová přesvědčení nebo budeme stále 
řešit stará

Při terapii je toto téma k dotazům a diskusi.



BERNOVY INTERVENČNÍ TECHNIKY

1. Dotazování – orientace v problému, egostavy, skutečnost

2. Specifikace – souvislosti, společný jazyk, obsahy a vztahy klienta

3. Konfrontace – protiřečící si tvrzení

4. Vysvětlení – možnost jiné interpretace situace, nové souvislosti, podpora

5. Znázornění – jiný model myšlení, paralely s jinými příběhy, vizualizace

6. Stvrzení - cílem je převést novou zkušenost do života

7. Interpretace – nové rozhodnutí, vyvedení dítěte ze zmatku, 

8. Upevnění – posílení, uznání, podpora samostatnosti



PŘÍSTUP A INTERVENCE

• pozorný terapeut neustále mapuje tok energie mezi jednotlivými 
stavy ega

• Může sdílet s klientem myšlenky (mám pocit, že vám to někdo říká…)

• Klade otázky – Je to skutečné přesvědčení?

• Udržuje dialog zaměřený na přítomnost

• Vysvětluje základní model egostavů (PAC)

• Cílem není jen práce v Dospělém egostavu stavu – ale rovnováha 
všech pěti stavů dle situace

• Popisuje  - zvědomuje transakce, hry, trojúhelník … koncepty TA



PRÁCE SE SKUPINOU
Skupinové imago (podvědomé očekávání) - „jakýkoliv mentální obraz, vědomý, 
předvědomý nebo nevědomý, toho, čím skupina je nebo by mohla být“… (Berne, 1963)

„skutečným cílem většiny dynamických skupin je pročistit (vyjasnit) skupinová imaga 
(očekávání) jednotlivých členů“ (1963)

Účastníci přicházejí s:
1. biologickou potřebou stimulace
2. psychologickou potřebou 

strukturace času
3. sociální potřebou intimity
4. nostalgickou potřebou svých 

vzorců transakcí
5. provizorním (dočasným) souborem 

očekávání postavených na minulé 
zkušenosti

1. fázi – Provizorní skupinové imago
(definovat hlavní vnější hranici a vnitřní

hranice)
2. Přizpůsobené skupinové imago

(strukturace času = zábavy, uvolněná 
konverzace …)

3. Operativní skupinové imago
(čas intenzivního hraní her, vhled, sdílení)

4. Sekundárně nastavené skupinové imago
(členové opouští vlastní sklony, preferují

kohezi)
5.  Pročištěné skupinové imago



STROKES – POHLAZENÍ
C. Steiner

kladné – pozitivní podněty typu 
úsměvu, pozdravu, pochvaly

záporné – negativní verbální a 
neverbální podněty

nepodmíněné: „Mám tě rád (jaký 
jsi)“ nebo záporné „Nestojíš za 
nic.“

podmíněné: „Mám tě rád, když 
(splníš mou podmínku) jsi 
poslušný“ nebo záporné „Pokud 
nejsi poslušný, nestojíš za nic.“



Pravidlo 1

Nedávejte pohlazení ostatním, ani když je máte dát.

"Nedávejte je, nebo budou chtít víc!"

Pravidlo 2.

Neptejte se na pohlazení, když je potřebujete nebo 
chcete.

"Jestli se na ně musím zeptat, nepočítají se.„

Pravidlo 3

Nepřijímejte pozitivní pohlazení, i když je chcete.

„Nic to nebylo!“

Pravidlo 4

Neodmítejte negativní vyjádření, když na ně 
narazíte..

„Když to říkají, musí to být pravda."

Pravidlo 5

Nedávejte si pohlazení – pochvaly sami sobě.

„Nechlubte se nebo si nafouknete hlavu."



RACKETS FEELINGS (Fanita English)

• rodina dává jasné pokyny, které pocity jsou v 
pořádku/nepořádku

• emoce vyvolávají negativní odpověď rodičů

• děti upřednostňuji určité emoce

• v dospělosti hledáme příležitosti, abychom se 
cítili stejně

• Hraním her můžeme tyto pocity znovuprožívat

Změna:

• identifikace situace

• dospělé rozhodnutí

• přijetí skutečných pocitů



CATHEXIS

Jacquie Schiff

• Teorie pasivity

• Znehodnocení

• Reparenting

= investování duševní, emoční energie



KONCEPT ZNEHODNOCENÍ

1) znehodnocení problému

2) znehodnocení důležitosti problému

3)  znehodnocení možnosti řešení 

4)  znehodnocení člověka jako osoby

1) Jaký kašel, nikdy jsem nekašlal!

2) Jsem v pohodě, je to jen trochu lechtání.

3) Kouřím už tak dlouho, že vzdát se toho nebude rozdíl.

4) Vím, že bych toho měl nechat, ale nedokážu se k tomu 

dostat.



REDECISION

(manželé) Goulding&Goulding

• Injunctions – příkazy z dětství

• Impasse – slepá ulička

- dospělí rozhodují na základě zpráv získaných v dětství 

od rodičů

Sbližují TA a Gestalt

Taibi Kahler

• Drivers – ovladače, miniscripts

- procesní terapeutický model - PTM

- Process Communication Model - PCM





ZAMĚŘENÍ TA

• vnitřní proces jedince (myšlení a pocit)
• spojení s jeho životopisem (ego-stav - strukturální model, scénář)
• jak se to projevuje v chování (model chování) 
• jak se lidé spojují s ostatními (včetně nefunkčních vzorů, jako jsou hry, 

nezdravá symbióza…)
• Transakční analýza pomáhá lidem porozumět tomu, jak funguje jejich 

osobnost v různých situacích a proč se jim některé věci v životě opakují.
• Pomocí TA mohou lidé pochopit komunikační styl vlastní i druhých a 

vědomě si volit svoje reakce. TA pomáhá lidem dosáhnout změn v jejich 
chování a prožívání.

Cílem TA je rozvoj autonomie člověka v jeho životě.



DRUHÁ GENERACE  TA – SMĚŘOVÁNÍ TA

Relační škola – Charlotte Sills, Helen Hargarden
- zdůrazňují empatický vztah a přenos
- terapeutický vztah je nejdůležitější faktor
Integrativní psychoterapie - Richard Erskin
- důležitá je empatická povaha vztahu 
Body work - Bill Cornell
- scénářové problémy a traumata jsou nevědomě ztělesněny 
- práce se s tělem
Systemické přístupy TA – poradenství
- práce s klientem v jeho vlastním systému
Resources, Drives – zdroje a pohaněče – Fanita English



HLAVNÍ OBLASTI PRÁCE TA

psychoterapie edukace poradenství organizace

Osobní a profesní 
růst
Podpora 
studenti a učitelé
Pedagogické týmy
Akademický a
sociální rozvoj

Seberealizace
Léčení
Změna
Rozpoznat a změnit 
omezující vzorce
Pochopit sebe a své 
vztahy
Žít život vědomě, 
kreativně, 
spontánně

Osobní rozvoj
Možnosti a 
dovednosti při řešení 
problémů
Autonomie v 
sociálním, profesním 
a kulturním prostředí
Posilování silných 
stránek a zdrojů

Práce s organizací
Rozvoj, růst a 
efektivita organizace
a osob v organizaci



A VE VOLNÉ CHVILCE …


