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Proměna v chápání protipřenosu a 

zacházení s ním

➢ Freud (1910) – protipřenos vyjadřuje u analytika poruchu, vyvolanou 
reakcí na pacientův přenos, vyžaduje další vlastní analýzu analytika

• Podobně Sullivan – odbornost (a vlastní analýza) chrání analytika, 
aby se nezapletl, je „zúčastněný pozorovatel“ chování a vzorců pacienta

• nezkoumá se a není zájem o subjektivitu analytika, kromě jejího rušivého 
vlivu

➢ Paula Heimann (1899 –1982) německá psychiatrička a psychoanalytička, 
před 2.sv. válkou emigrovala do Londýna, členka Britské psychoanalytické 
společnosti, sekretářka M. Kleinové

• Její příspěvek: On counter-transference, který přednesla na 
Psychoanalytickém kongresu v Curichu v r. 1949 vedl k roztržce s 
kleiniánskou skupinou. Kleinová chápala spolu s Freudem protipřenos jako 
překážku terapeutické práce.

• Paula Heimann ovšem viděla emoční reakci (protipřenos) analytika na 
pacienta jako důležitý nástroj zkoumání nevědomých vzorců.
Přiklonila se pak k britské skupině „Nezávislých“ – Indepedence group
(Winnicott)



Proměna v chápání protipřenosu a 

zacházení s ním

 Dnešní analytici uznávají všudypřítomnost pocitů a fantazií, týkajících se 
pacientů, a doufají, že využijí svých reakcí pro lepší pochopení pacienta.

 Stále zůstáváme v psychologii jedné osoby, analytik jako normální, zdravý, schopný 
odlišit vlastní témata od reakce na pacienta.

Užší pojetí protipřenosu: jako reakce na pacientův přenos, vylučuje osobní 
reakce na pacienta příslušející analytikovi, předpokládá, že analytik bude 
schopen mezi oběma typy rozlišit

Racker 1968 – kritizuje předpoklad, že přenosy má pouze pacient, jako by pouze 
pacient měl psychickou realitu. Kritizuje pojetí setkání nemocné osoby se zdravou. 
Jde o vztah mezi dvěma sosobnostmi. Zavádí pojem protipřenosová neuróza

Celostní, širší pojetí protipřenosu (např. Kernberg 1965): jako všechny 
emoční reakce analytika vůči pacientovi

Pojem PROTI–PŘENOS – zachovává důraz na materiál vnesený pacientem, 
analytikovy pocity jsou pouze reaktivní, chybí uznání, že analytik je 
také iniciátorem interakčních událostí

Bird (1972) mluví o přenosech analytika a pacienta



PROTIPŘENOS - souhrn
 PROTIPŘENOSEM nazval Freud skutečnost, že také terapeut, aniž chce, se 

k pacientovi vztahuje nejen jako nestranná, objektivní autorita, která 
pozná a popíše mu jeho problémy

 Freud sám neopustil představu, že protipřenos je nebezpečná překážka léčby a 
měl by být z terapie vymýcen. Věřil, že dostatečně analyzovaný terapeut 
nebude podléhat protipřenosovým pocitům, pokud se u něj vůbec 
vyskytnou.

 Až v 50tých letech 20. stol. Paula Heimann a po ní H.Racker začali 
chápat také protipřenos jako velmi důležitý nástroj léčby

 Protipřenos je dnes chápán jako důležitá cesta k pochopení 
pacientových problémů, pocitů a struktur, které nejsou vědomé, ani 
verbalizovatelné a není možné se o nich dozvědět jiným způsobem

 Terapeut s pacientem zažívají v terapii situace přenosového a 
protipřenosového zapletení, které dočasně odehrávají. Je na terapeutovi, 
aby si jako první všiml, chtěl a snažil se situaci pochopit a vyplést se z ní.

 Tímto procesem nově strukturuje pacientovu vnitřní zkušenost, 
umožňuje mu zažívat zkušenost novou s novým „objektem“, který nejedná podle 
jeho přenosových očekávání



Význam protipřenosu podle H.Rackera
Podle Etchegoyen H: The fundametals of psychoanalytic technic. Revid. Edit. London 1999

Sandler J: „Pacient a analytik“, orig 1973, česky PA nakladatelství Praha 1994

➢ Koncept protipřenosové neuózy - Racker 1948, 1953

 Protipřenosová neuróza je korelátem přenosové neurózy pacienta. Také 
nabývá neurotický, psychotický, závislý, perverzní a psychopatický charakter.

 Pokud má analytik plně uchopit situaci, je nevyhnutelné,  aby byl vtažený v 
konfliktu.  Plně si připustil existenci protipřenosové reakce.  A z konfliktu se 
dokázal vysvobodit pomocí interpretace.

 Čím je protipřenosová reakce přirozenější a plynulejší, tím snáze si ji analytik uvědomí, 
porozumí jí a překová ji.

 Porozumění přenosu závisí na analy tikově schopnosti identifikovat se jak s 
analyzandovými impulzy a obranami, tak s jeho vnitřními objekty a posléze 
na schopnosti si tyto identifikace uvědomit

 Problém zkoumání protipřenosu – je nezbytné revidovat vlastní dětské pocity a 
ideály a akceptovat fakt, že jsme stále dětmi, přestože jsme již dospělými a navíc 
analytiky.  

 Potlačení protipřenosu vede k problémům v analýze přenosu



Protipřenosové myšlenky - objeví se snadno, nejsou příznakem hlubokého konfliktu

Protipřenosová pozice – fantazie a pocit je hlubší, konflikt trvalejší, bývají ego –

syntonní (reakce vzteku, nejistoty vůči určitému pacientovi, problém říct 

submisivnímu pacientovi o zrušení hodiny …)

 Konkordantní a komplementární identifikace / protipřenos (Racker 1968)

Porozumění pacientovu nevědomí zkusmým ztotožněním – identifikace s egem pacienta, 

různými částmi jeho osobnosti, jeho vnitřními objekty

❖ Konkordantní identifikace – identifikace částí analytikovy psychiky s odpovídajícími 

částmi pacientovy osobnosti. Poznat to, co přináleží druhému jako své vlastní. 

Porovnat. Předpokládat, že mé vlastní patří také druhému. Prožitky analytika 

odpovídají prožitkům pacienta

Narcistický typ vztahu, nepočítá s vnitřními objekty – narcistické konkordantní ztotožnění se 

(až narcistická aliance)

podobně empatie, nebo empatická identifikace – ta ale podle některých autorů vyžaduje 

zejména uvědomění si procesu

❖ Komplementární identifikace – analytikovo já se identifikuje s pacientovými vnitřními 

objekty

V míře ve které analytik selhává v konkordantní identifikaci (nebo usiluje o její 

potlačení, např. potlačení pociťované agrese), zesiluje jeho komplementární 

identifikace s pacientovým vnitřním objektem (na který je např. agrese zaměřena)



• Přímý a nepřímý protipřenos

Přímý – na pacienta

Nepřímý – na jiné osoby – supervizora při referování o pacientovi, jiné osoby se 
zvláštním významem

Další autoři

➢ Grindberg (1956,1963, 1976) – projektivní protiidentifikace – analytik pasivně 
přijímá projekce pacienta odpovídající jeho patologii

➢ Kernberg (1965) – čím je pacient regresivnější, tím silnější je jeho vliv na 
protipřenosovou reakci analytika. Např. s hraničními pacienty a podobně velmi 
regresivními, analytik zažívá velmi intenzivní emoce v protipřenosu

Chronická protipřenosová fixace – zejména závažná regresivní patologie pacienta 
reaktivuje archaické, neurotické vzorce analytika. Projektivní identifikace, velmi 
neurčitá hranice mezi subjektem a objektem. Mohou vytvořit vzájemně uspokojující 
vztah.

➢ Betty Joseph (1971) – Perverzní protipřenos - referuje o práci s perverzními 
pacienty (fetišity) a o reakci vzrušení (excitement), kterou mají tendenci vyvolávat v 
analytikovi. Doporučuje se bránit vyvolanému vzrušení. To však autor (HE) považuje 
za nevhodné, protože kopírujeme obranný styl pacienta. Pokud analytik svou reakci 
pochopí, a interpretuje, nemusí ji nadále prožívat a bránit se jí.

➢ Rapela (1982) přisuzuje charakter protipřenosvé reakce spíše osobnostním 
kvalitám analytika. Pacientovi může být připisována rekce,  pokud je velmi silná,  
zřetelná a přetrvávající.



➢Protipřenos ve vztahových a 

interpersonálních směrech PA

➢ASPEKTY VZÁJEMNOSTI V TECHNICE

➢VZÁJEMNOST A AUTONOMIE

➢ODEHRÁVÁNÍ, INTERAKCE

➢INTERPRETACE JAKO VYJÁDŘENÍ 

SUBJEKTIVITY ANALYTIKA

➢SEBEODHALOVÁNÍ ANALYTIKA

➢EXPRESIVNÍ POUŽITÍ PROTIPŘENOSU



Protipřenos ve vztahových a 

interpersonálních směrech PA

 Freud zkoumal interpersonální i intrapsychické aspekty analytikovy interakce s 
pacientem a pacientových vztahových zkušeností. 

- v prvotní, traumatické teorii neurózy (teorie svedení), nejprve uznal interpersonální 
vznik problému. 

- později jak pod společenským tlakem proti přiznání si míry sexuálních problémů v rodinách, 
tak uvědoměním si síly intrapsychického fantazijního života tuto teorii opustil a přisoudil 
vznik symptomů intrapsychickému konfliktu mezi touhou a zákazem, na které má 
skutečná interakce s okolím jen menší vliv

• V dalším vývoji psychoanalýzy existovaly i nadále směry, které pracovaly s původní 
traumatickou teorií neurózy, zejména na základě zkušeností s reálně 
traumatizovanými pacienty. Z Feurodových současníků šlo o Ferencziho, Sullivana
a interpersonální vztahovou školu, tzv. „Kulturní školu“ kolem K-Horneyové a 
E.Fromma, kteří byli z PA vyloučeni, a mnohé další jednotlivce

• V hlavním proudu psychoanalýzy na dlouhá léta převládla teorie intrapsychického 
konfkiktu, podceňování vlivu skutečných osob a podmínek na pacienta v současnosti i v jeho 
vývoji a tedy i podceňování role analytika jako reálné osoby na prožívání a interakce s 
pacientem. Převažoval „jednoosobnostní model PA“

• Od 80tých let 20.stol.  se vznikem a postupným rozšiřováním vztahové 
psychonalýzy se vrací zájem o „dvouosobnostní“ pojetí PA



S. Ferenczi - hranice angažovanosti a 

symetrie v PT vztahu

Sándor

FERENCZI:

KLINICKÝ 

DENÍK

1932 / 1985

• Podobné otázky si jako první v psychoanalytickém 

hnutí kladl Sándor Ferenczi

„Musí být každý případ vzájemný a do jaké míry?“

•V Klinickém deníku (napsaném 1932, 1. vydání Francie 

1985, dále USA 1988 ... česky Portál 2014) podrobně 

popisuje, jak uvažoval a experimentoval v tomto smyslu 

s hranicemi

- jak časovými a osobního prostoru - několikahodinová 

analýza u pacientky doma několikrát v týdnu

- tak svými osobními, psychickými hranicemi a 

hranicemi rolí v terapii - vzájemná analýza – kdy se 

nechal střídavě analyzovat pacientkou, protože došel k závěru, 

že některé jeho problémy, na které jej pacientka upozorňuje, 

jsou reálné a skutečně brání jeho práci s ní …) vzájemná 

empatie



Ferenczi - hranice angažovanosti a 

symetrie v PT vztahu
 Ferenczi se kvůli těmto pochybám dostal do velkého sporu s Freudem a celým hlavním proudem 

psychoanalýzy po většinu 20. století.Ten prosazoval citový odstup, metaforu čistého projekčního plátna a 
vědce chirurga, zabývajícího se pacientovou psychikou.

 Zásadním tématem konfliktu byla důvěra k pacientovým zážitkům, nejsou „jen jako“, „jen přenos“, 
„jen fantazie“ – Freud opustil původní traumatickou teorii vzniku neurózy (v podstatě svedením a 
zneužíváním) a přiklonil se k teorii vnitřních pudově motivovaných fantazií dítěte, které vedou následně ke 
konfliktu, a takto problémy pacientům interpretoval. V některých případech tak mohl popírat skutečné trauma a 
poškozovat traumatizované pacienty. Ferenczi měl mnoho traumatizovaných pacientů a položil základ 
práci s traumatem – kde důvěra v pacientovy prožitky, přestože jsou mlhavé, disociované a 
poznamenané také fantaziemi, je zásadní.

 Tuto důvěru k pacientům pak Ferenczi prokázal i při poctivém přemýšlení o prožitcích pacientů s 
ním v hodinách a jejich dojmech z toho, co „on jim opravdu  dělá“ a jaké jeho konflikty a problémy 
se v interakci zobrazují

 Někteří Freudovi následovníci jej pak označili za psychotického (Jones). Jeho práce byly odmítány do té míry, že M. 
Balint, editor deníku a Ferencziho žák si jej netroufl za svého života vydat a Deník vyšel poprvé více než 50 let po 
svém vzniku.

 Je výborné, že dnes si můžeme taková dilemata připouštět, uvažovat o nich a sledovat, co s námi, 
pacientem i naším vztahem všechna tato témata dělají.

 „Empatie či analytická láska musí být vzájemně dávána a vzájemně 
přijímána“

(L. Aron: Setkání myslí)



Interpersonální PA – základní rozdíly
 analytik jako pozorovatel

 objektivní realita

 intrapsychické

 fantazie

 obsah interpretací

 koncept pravdy a zkreslení 
(přenosová aj. distorze)

 protipřenos jako pocit

 jako účastník společné aktivity

 subjektivní realita

 interpersubjektivní

 skutečné události

 pozorování PA procesu

 perspektivismus

 protipřenos jako odehrávání

Silný důraz na subjektivitu přenosu TADY A TEĎ

„HŘIŠTĚ TRAPEUTICKÉ SITUACE“ (Gill, Renik, Hoffman)

✓Interpersonalisté nebyli řadu let vůbec považováni za psychoanalytiky

✓Sullivan pokládal svůj přístup za psychiatrický, nikoliv psychoanalytický

✓Uznání teprve postupně v 80. letech 20. století, kdy hlavní psychoanalytický 

proud v USA značně zeslábl.

✓Myšlenka vzájemné účasti na přenosu se stala součástí obecné psychoanalytické 

etiky. Ve všech hlavních PA tradicích došlo k rozsáhlému posunu směrem k 

interaktivnějšímu přístupu.

✓Někteří současní interpersonalisté cítí rozpaky, pokud jsou řazeni mezi 

psychoanalytiky, kterými se necítí být.



LITERATURA - INTERPERSONALISTÉ

Interpersonalisté odvozují prožitky pacientů od reálných prožitků s pečovateli v dětském věku.

- Sullivan nepokrytě obviňuje matky, které přenesly na dítě svou úzkost

- From-Reichmannová – pojem „schizofrenogenní matka“ - „odmítavé“ mateřství, které zažili schizofrenici.

- Searles – protipřenosovými prožitky úzkosti, zoufalství či šílenství pacient sděluje své dětské zážitky, které skutečně zažil s 

pečovateli

Vhled do interakcí nikoliv nevědomí. (Podobně jako někteří systémoví teoretici: pozůstatky minulosti jsou spíše 

procedurální vzpomínky, oddělené od zkušeností, které jim dají vzniknout nejen dynamickými bariérami, ale také 

neurofyziologickými – jde o jiné paměťové systémy. Rekonstrukce založená na epizodických vzpomínkách dává významy spíše 

náhodné. Procedurální vzpomínky se objevují v přenosu.)

Interpersonalisté nevytvářejí ucelené vývojové teorie, teorie osobnosti a teorie psychopatologických kategorií, 

nepracují s teoriemi individuální lidské psychiky s jejími biologickými danostmi.

SOUČASNÍ INTERPERSONALISTÉ: LEVENSON 

-Izomorfická transormace – jak se tytéž základní interakční vzorce, z nichž se skládá osobnost pacienta, opakují ve všech 

významných oblastech jeho života – v minulosti, v současných vztazích mimo analytickou situaci i v analytickém vztahu samotném

- pacientovy problémy nelze nalézt v intrapsychické realitě, kterou lze odhalit. Spíše jsou distorzemi, které vytváří 

interpersonální úzkost v reálném světě.



ZÁKLADNÍ TEZE VZTAHOVÉ PSYCHOANALÝZY
 Integrace interpersonalistických myšlenek s objektně vztahovými teoriemi (Mitchel)

 Posun ke vztahové (relační) perspektivě z jiných myšlenkových tradic (Renik, Gill, Hoffman)

Levenson (1989) – kritizuje Mitchelovy snahy propojit oba směry

Zásadní rozpor se týká předpokladů ohledně povahy a původu psychické reality ohledně fyzické:

- Interpersonalisté se výslovně zdráhají upřednostňovat fantazii před realitou (kritický postoj k 

Freudově opuštění teorie svedení, Sullivan se detailně zajímal o pozorovatelné chování, i když nebyl behaviorista).

Fantazie je reakcí na reálnou interpersonální úzkost, nikoliv hybnou silou distorzí interpersonálních percepcí.

- X Klasický model i Mitchel – fantazie jako královská cesta k psychické realitě prostřednictvím 

výkladu symbolů a zástěrek

Pacientovy problémy nelze nalézt v intrapsychické realitě, kterou lze odhalit. Spíše jsou distorzemi, které 

vytváří interpersonální úzkost v reálném světě.

Mitchel (1998)

• V relačním (vztahovém) přístupu neexistuje nutně buď fantazie nebo realita, „vzájemně se prolínají a 

potenciálně se navzájem obohacují“. 

S realitou se nevyhnutelně setkáváme skrze představivost a fantazii (Mitchel 1998).

Upozorňuje na pojetí H. Loewalda (1974) – testování reality není prostě hodnocením idejí ve vztahu k vnější 

realitě: je to také zkušenostní testování fantazie – jejího potenciálu a vhodnosti k uskutečnění

• Aby byl život smysluplný, vitální a odolný, nesmí být fantazie příliš oddělena od reality, protože 

realita bez fantazie je nudná a prázdná, a fantazie vzdálená skutečnosti nejen postrádá důležitost, 

ale je též potenciálně ohrožující (Mitchel, 2000)

Fonagy, Target 2003-



 Subjektivita vzniká současně s intersubjektivitou a nepředchází ji

 Předmětem PA práce jsou matrice vztahových vazeb, v nichž jsou zakotveny osobní významy

 V úvahách o lidské povaze a motivaci někdy odmítají biologické faktory

 Mocné biologické síly – sexualita, agresivita – odezvy ve vztahové oblasti na vnější nebo dokonce vnitřní 
objekt

 Kritizuje objektně vztahové školy (Winnicott, Guntrip) – koncept patologie jako vývojového ustrnutí, 
umenšení role konfliktu a vztahové povahy vývoje

Psychické zdraví: schopnost flexibilně prožívat různé vztahy různými způsoby

Psychopatologie: rigidita, s níž pacient lpí na svých specifických vztahových konfiguracích

(srov. interpersonalisté – Fairbairnovo přilnutí ke špatným objektům, které jsou nedostupné nebo 
neuspokojivé)

Etiologie: nepřítomnost citlivého objektu vede k tomu, že dítě předčasně naplňuje rodičovskou 
funkci a přichází o bezstarostné podlehnutí vlastním přáním (podobně jako Winnicott –
spontánní gesto bylo obětováno adaptačním potřebám)

X Díky ujištění citlivých objektů schopnost utkat se s pocity (negativními i pozitivními) = příležitost k 
bezstarostnému podlehnutí vlastnímu prožívání

Důsledky pro techniku

 „Terapeut se snaží vstoupit do pacientova subjektivního světa, aby se stal součástí jeho vztahů 
a přitom zároveň s pacientem přemítal, proč mu jeho způsob vztahování připadá jako jediný možný a 
pokoušel se rozšířit strukturu pacientova vztahového světa a překročit těsné hranice jeho 
dětských omezení.“     

 „Kombinace 'hry' a interpretace vytváří možnost prožívat bohatší vztahy.“

Fonagy, Target 2003



Vztahová psychoanalýza

Lewis ARON: 

SETKÁNÍ MYSLÍ 

Triton 2006

Stephen A. 

MITCHEL: 

Ovlivňování a 

autonomie v 

psychoanalýze 

Triton 2002

Mitchel, Aron: 

Vztahová 

psychoanalýza 1. a 

2., Triton 2004



Protipřenos v interpersonálních a vztahových směrech

➢ Ferenczi (1932) – jako první uznával, že je nevyhnutelné, aby se analytik 
účastnil pacientova přenosu,  „vzájemná účast a vzájemné odehrávání“

- Jako první se domníval, že odpor pacienta je třeba chápat jako funkci 
protipřenosu analytika

- „Nakonec jsem si uvědomil, že je to nevyhnutelný úkol analytika: i když se 
může chovat jak chce, může být tak laskavý a uvolněný, jak jen může, přijde 
čas, kdy bude muset svýma vlastníma rukama opakovat akt vraždy, který byl 
dříve na pacientovi spáchán.“

- Na rozdíl od traumatizujícího rodiče může však uznat svou vlastní účast a 
může o tom mluvit přímo s pacientem a na základě toho svou účast změnit.

➢ Racker (1968) – jako jeden z prvních doporučoval zahrnout do techniky PA léčby 
zkoumání pacientových fantazií (interpretací) o protipřenosu analytika, které 
mají vliv na přenosy pacienta, jako základní součást analýzy přenosů



Protipřenos v interpersonálních a vztahových směrech

➢ Hoffman (1983)

- sociální a perspektivistické pojetí PA uznává, že pacienti docházejí k přijatelným závěrům týkajícím se 
aspektů zkušenosti svých analytiků

- technika, v níž je ústřední analýza pacientovy zkušenosti

➢ Gill (1983)

- „V důsledku pohledu na sebe jako na účastníka vztahu, bude analytik věnovat pozornost nejen 
pacientovu postoji k analytikovi, ale také pacientovu pohledu na postoj analytika k pacientovi“

➢ Wolstein (1983)

– odpory jsou obrannými snahami pacienta vypořádat se s konkrétním analytikem; pacient 
je musí vytvořit tak, aby se přizpůsobil některé stránce analytikovy nevědomé psychiky

- Konečným výsledkem úspěšné analýzy odporů je to, že se pacienti dozvědí více nejen o 
své vlastní psychice, ale také o psychice druhých lidí ve svém životě, zejména svého 
analytika.

- Když se analyzují odpory, také dochází k uvědomění si až dosud nepovšimnutých, disociovaných 
nebo vytěsněných stránek psychiky svého analytika. I přes důkladnou výcvikovou analýzu si 
analytici nemusí uvědomovat něco z toho, čeho si všimnou jejich pacienti.

- Aron, Setkání myslí



PACIENTOVY INTERPRETACE PROTIPŘENOSU ANALYTIKA

➢ Levenson (1989) – fantazie pacientů spíše můžeme vidět jako pokusy 

pacientů poprat se svým vlastním jedinečným a osobitým způsobem 

se složitou a nejasnou realitou svého analytika a uchopit ji

➢ Pacienti se naladí, vědomě nebo nevědomě, na analytikovy postoje a pocity k 

nim, ale protože jsou přesvědčeni, že tyto postřehy se dotýkají citlivých stránek 

povahy analytika, pacienti je sdělují spíše nepřímo (zmínky o druhých lidech 

nebo popisem  sebe) Lipton 1977, Gill 1982, Hoffman 1983

➢ Důležitou stránkou zvědomování nevědomého je přivést do vědomí a jasně 

vyjádřit pacientovy popřené postřehy a vytěsněné fantazie o analytikovi a 

nevyjádřené prožívání analytika. Racker 1968, Levenson 1972, Hoffman 

1983

➢ Všechny děti pozorují a zkoumají osobnost svých rodičů. Pokoušejí se 

navázat kontakt s rodiči přiblížením se jejich vnitřnímu světu. … 

Získávají povědomí o postavách, které obývají vnitřní svět jejich rodičů a o 

povaze vztahů mezi těmito objekty. … A co je nejdůležitější – děti si vytvářejí 

přijatelné výklady postojů a pocitů rodičů k nim.



PACIENTOVY INTERPRETACE PROTIPŘENOSU ANALYTIKA

▪ Kleinánská metafora – snaha dítěte vlézt doslova dovnitř a 
zkoumat matčino tělo

▪ Picková (1985) – „Jestliže existují ústa, která hledají prs, jako 
vrozená schopnost, jsem přesvědčena, že existuje psychický 
ekvivalent, tj. stav mysli, který hledá jiný stav mysli.“

➢ McDougallová (1980) „nejranější realitou dítěte je nevědomí 
jeho matky“

➢ Pacienti mají vědomá a nevědomá přesvědčení o vnitřním světě 
analytika. … Pacienti pátrají více či méně jemně, ve snaze prohlédnout 
profesionální klid a odstup analytika. Je to nevyhnutelná a základní 
součást toho, jak pacienti začínají ve své analýze myslet více 
psychologicky.

➢ Loewald (1970) – „Analyzand může být v tomto ohledu 
srovnáván s dítětem, které – když si může dovolit tu svobodu –
zkoumá svými nevědomými tykadly motivace a nálady rodičů, a 
tímto způsobem může přispět – pokud mu rodič nebo analytik 
tu svobodu dovolí – k vědomí sebe sama

➢ Existuje také pud zůstat skrytý, oddělený, nenalezený druhými 
lidmi (vzájemnost X autonomie)

➢ Aron: Setkání myslí



DŮSLEDKYPRO TECHNIKU

 Aron (1996)

- Raději než zkoumání pacientova projikovaného hněvu zkoumám jeho 
nejjemnější postřehy o mně. Podle Gillova doporučení (1983) začínám 
analýzu přenosu zde a nyní a zaměřuji se na možný základ 
pacientových reakcí. A to bez ohledu na to, zda si v tu chvíli 
uvědomuji nebo neuvědomuji pocit hněvu.

- Ke shodě může a nemusí dojít, ale základem je dialog. Intersubjektivní 
vyjednávání je základem vztahové praxe.

- Nejužitečnějším způsobem zjištění pacientových myšlenek, je analýza 
obran a odporů, které vyjádření těchto pocitů tolik ztěžují.

Pacienti se bojí analytiků dotknout, jejich hněvu, překračování jejich hranic 
… pokud odhalí analytikovy slabosti a nedostatky, analytik se jim pomstí, 
bude depresivní, stáhne se do sebe, nebo se zhroutí.

- Tato cesta může být ovšem pacientem i analytikem používána 
také obranně za účelem vyhnutí se pacientově bolestné 
vnitřní zkušenosti.



Ilan Neilman: Přenos a protipřenos při výuce 

psychoanalytické teorie

 „McDougallová připisuje tuto vysokou míru přecitlivělosti (na rozdíly v teoriích 
jenotlivých škol – pozn.) skutečnosti, že většina psychoanalytických teoretických 
konceptů není dokazatelná, a v tomto smyslu se tudíž podobají náboženské víře. 
Navíc zkušenosti z osobní analýzy, ze supervize a ze vztahu učitel-žák (slavná 
trojnožka výcvikového modelu) jsou poznamenány silnými pozitivními a negativními 
přenosovými afekty, které většinou nabíjejí další klinické a teoretické rozepře. 
Posvěcení nebo zhanobení konceptů či sekt spojovaných s různými autory 
poukazuje, mimo jiné, na nevyřešené přenosové vztahy. Podporovatelé určitého 
modelu jsou zbožnými následovníky, kteří již nekladou otázky a ukončili cestu 
osobního hledání. Jejich bezpodmínečná oddanost jedné určité škole analytického myšlení 
se může stát překážkou v naslouchání pacientům. V jistém slova smyslu se zde setkáváme s 
inkorporací učitelových teoretických názorů bez opravdové introjekce či identifikace s cílem 
psychoanalýzy, kterým je nekonečné hledání pravdy - analytikovy, analyzandů i 
supervidovaných.“

 „Aulagnier (1986) varuje, že vědění (savoir) spoutané do služeb moci (pouvoir) 
překrucuje pravdu. Jednáme-li jménem vědění, existuje nebezpečí, že zážitek z výuky se 
promění ve svádění, jehož účelem je oslava učitelovy a/nebo supervizorovy 
moci.“



Ilan Neilman: Přenos a protipřenos při výuce 

psychoanalytické teorie

 „Analýza může začít teprve tehdy, když analytik zapomene na teorii - tuto zapomnětlivost 

kromě jiného způsobují pacientova nejasná a matoucí slova. Díky této zapomnětlivosti nemá 

analytik jinou volbu nežli teoretizovat. V tomto smyslu je analytická teorie neustále ve 

stavu zrodu - existuje nikoliv pouze v přítomnosti, ale v průběhovém tvaru přítomnosti, v 

procesu teoretizování, při němž jsou teoretické koncepty posouvány, 

postrkovány sem a tam, vykopávány, napadány, posilovány, přeměňovány a znovu 

ustanovovány. Teoretizování je nezbytná potřeba, kterou si vyžádá setkání s 

druhým člověkem (učitel/žák, supervizor/supervidovaný) v intersubjektivním

(subjektům společném) prostoru přenosu a protipřenosu. Tento (společný) prostor 

"inter" může dát vznik dialogu, který vdechne život psané teorii: je 

interpretován, stane se předmětem hry, vzbuzuje fantazie a asociace. 

Dialog se nutně nemusí konat v důsledku identifikace, ale díky uznání jinakosti a 

jedinečnosti objektu. Jinými slovy nejedná se nezbytně o agresivní přenos na autora nebo 

jeho přehnanou idealizaci, ale o vývojovou potřebu, která je součástí procesu, jak se 

stát analytikem. Vyžaduje konfrontaci s autorem (a učitelem), z níž se vynoří 

dialog vedoucí k nezávislému chápání - chápání, které je oddělené a odlišné od 

autorova i učitelova a zahrnuje vzájemný respekt.“

 Ilan Neilman: Přenos a protipřenos při výuce psychoanalytické teorie

(Transference and Countertransference in Teaching Psychoanalysis, přeložila Lucie Lucká)

(Dr. Ilan Neilman, izraelský tréninkový a supervizní psychoanalytik. Předneseno 16.6.2005 v Praze.)

http://www.psychoanalyza.cz/styled-85/styled-86/styled-116/index.html
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