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Roman Pešek, Ján Praško, Petr Štípek. Kognitivně behaviorální terapie v praxi: Pro terapeuty, 

studenty a poučené laiky. 

Praha: Portál, 2013. 232 stran 

 

Jak zmiňuje samotný podtitul knihy, recenzovaná publikace je určena velmi širokému okruhu 

čtenářů. Autoři ostatně hned v úvodu sami sdělují svůj záměr, že tato kniha může přinést inspiraci 

nejenom odborníkům, ale též ji lze využít pro rozhodování čtenářů (coby potenciálních klientů 

psychoterapie), zda by jim v jejich úzkostech či jiných psychických problémech mohla pomoci 

právě kognitivně behaviorální terapie (KBT), popřípadě by tito lidé v knize mohli nalézt inspiraci 

k práci sami na sobě (str. 13).   

Toto široké vymezení čtenářské populace není v dnešní době nijak neobvyklé. Nicméně klade na 

autory značné požadavky z hlediska kvality předkládané práce. Jedna z lékařských pouček totiž zní 

 pokud je daná léčebná metoda vhodná pro všechny, není de facto vhodná pro nikoho. Právě toto 

nebezpečí je nutno mít na zřeteli i při psaní takto čtenářsky širokospektrých monografií.  

 

První oddíl knihy nese název „Kognitivně behaviorální terapie“. Autoři se v něm zabývají jednak 

nejčastějšími diagnózami, které lze pomocí KBT zmírnit (sociální fobie, panická porucha atd.), 

jednak specifiky KBT a jejími terapeutickými metodami.  

První kapitola tohoto oddílu je však věnována vymezení kognitivně behaviorální terapie. Autoři 

vysvětlují slova „kognitivní“ i „behaviorální“, aby poté zaměření KBT ohraničili takto „KBT se 

zaměřuje především na čtyři složky (modality) lidské psychiky, a to na myšlení, emoce, tělesné 

reakce a pozorovatelné chování.“ (str. 16). Zde si kladu otázku, zda by nebylo vhodné věnovat 

aspoň zmínku viditelnému nesouladu mezi definovaným zaměřením KBT a jejím názvem (který se 

odvolává pouze na chování a myšlení). Je pravda, že psycholog obvykle tuší, že navzdory svému 

pojmenování se KBT zabývá emocemi ve velké míře, ale tuší to i student nebo poučený laik? Také 

bych uvítala, kdyby autoři jmenovali ony další složky lidské psychiky, na které se KBT nezaměřuje. 

Myslím, že by to čtenáři pomohlo ke snazší orientaci ohledně přirozených mezí KBT. 

 

Dále se tento oddíl věnuje i specifikům KBT a některým mylným přesvědčením o KBT. Jedním 

z mylných přesvědčení je údajně i to, že „KBT je povrchní… a že se nezajímá o osobní historii 

klienta a jeho významné životní zážitky.“ (str. 34) Tomu autoři oponují konstatováním, že „ … svou 

minulost nezměníme a utápění se ve spekulacích „co by bylo, kdyby…“, klientovi nepomůže. Proto 

se KB terapeut osobní minulosti klienta věnuje jen do té míry, aby on i klient dokázali porozumět 

původu jeho současných potíží.“ (str. 35) Tato argumentace je zajisté logická, její expresívnost však 

ve mne vyvolává otázku, proti komu je namířena – utápějí se ve spekulacích terapeuti mimo KBT 

nebo někteří klienti? A není toto vymezení míry, do jaké se věnovat osobní minulosti klienta, 

natolik obecné, že by se pod něj podepsali i terapeuti vyškolení v jiných přístupech než je KBT? 

 

Další otázky ve mne vyvolává i závěrečná kapitola prvního oddílu s názvem „Účinnost KBT“. 

Čtenář zde nenajde ani zmínku o úskalí výzkumů ohledně účinnosti psychoterapie (tato rizika určitě 

zná psychiatr i psycholog, u poučeného laika si tím nejsem jistá). Jsou zde pouze stručně 

prezentovány úspěchy i neúspěchy KBT, aniž by však autoři citovali jedinou studii.  

 

Druhý oddíl „Terapeutický vztah“ se zabývá tímto tématem jak ze strany klienta, tak terapeuta. 

Autoři v něm uvádějí poměrně rozsáhlou klasifikaci přenosů, protipřenosů, zabývají se odporem 

na straně klienta i možnostmi supervize. Toto vše je přebohatě ilustrováno modelovými příklady.  
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Já osobně jsem zde narazila na jednu z nejzdařilejších metafor ohledně terapeutického vztahu (str. 

42), aniž bych tušila, že právě metafory se stanou jedním z největších pozitiv čtení této knihy.   

Zaujala mě ovšem i jiná stránka věci – druhý oddíl je co do počtu stránek rozsáhlejší než ten první. 

Možná by stálo za vysvětlení, z jakého důvodu věnují autoři takovou pozornost (nejen 

v psychoanalytické literatuře) mnohokrát popsaným rysům terapeutického vztahu, aniž by se 

zmínili o specificích tohoto fenoménu v KBT. Tímto oddílem se recenzovaná kniha velmi přibližuje 

učebnici obecné psychoterapie, nikoliv monografii. 

 

Následující oddíly „Naše příběhy“, „Myšlenky a přesvědčení“, „Emoce“, „Pozorovatelné 

chování“ a „Tělo“ jsou psány podle podobného scénáře, kde se střídají teoretické koncepty KBT a 

ilustrativní kasuistiky.  

  

V oddíle „Naše příběhy“ se v kapitole „Čeho je moc, toho je příliš“ lze narazit na některá tvrzení, 

která by stálo zato blíže doložit, resp. upřesnit. Autoři zde tvrdí, že „… tím trénujeme svůj mozek, 

který byl zkonstruovaný k tomu, aby přemýšlel, a myšlením mu tedy můžeme působit radost.“ (str. 

84). V dalším pokračování tohoto odstavce se autoři volně dostávají od problémů ke stresu, který 

„…může u něj (myšleno u člověka, pozn. JK) nastartovat psychickou poruchu“. (str. 84). Myslím si, 

že mezi velmi čtivými kazuistikami tohoto oddílu by se jistě mohl najít prostor pro výklad slova 

stres (event. i jeho možného dělení na distres a eustres). 

 

V oddíle „Myšlenky a přesvědčení“ jsou vedle takřka povinného oddílu o automatických 

negativních myšlenkách, dysfunkčních přesvědčeních a práce s nimi další výstižné metafory, např. 

o myšlenkách coby kočkách (str. 129) a lidské mysli jako multikině (str. 131).  

 

Oddíl „Emoce“ se v lecčems podobá oddílu „Terapeutický vztah“. Začíná kapitoly s názvy „Co 

jsou to emoce“, „Funkce emocí“, „Emoce a jejich odstíny“ a pokračuje několikastránkovým 

popisem vybraných emocí. Trvá celkem 18 (!) stran, než se čtenář skrz tuto obecnou psychologii 

dostane k technikám, jak se s emocemi lze vyrovnávat v rámci KBT  ať již pomocí katastrofického 

scénáře, terapeutických dopisů nebo skrze škálování nálady v denních písemných záznamech.  

Některá zde uvedená doporučení vyznívají ovšem poněkud banálně  „Také mluvte o svých 

emocích s lidmi, kterým důvěřujete, a zároveň se jich ptejte na jejich pocity. Může to mít vzájemně 

úlevný a sbližující efekt“. (str. 152). 

 

Oddíl „Pozorovatelné chování“ popisuje způsob práce, který je s KBT spojen i v laickém 

povědomí snad nejvíce – expozice, resp. postupné zvládání jednotlivých situací z expozičního 

seznamu.  

 

Závěrečná část knihy s názvem „Tělo“ se skládá z kapitol s názvy „Zklidňující dýchání“ a 

„Svalové relaxace“, přes „Racionální stravování“ až k „Psychosomatika jako vstupní brána pro 

psychoterapii“. Zdá se mi, že se tu autoři pouštění do přílišných podrobností, které nesouvisejí 

s KBT a jejím využitím v praxi, naopak mohou být velmi poplatné době (jako je např. popis 

zdravého saunování (str. 213), nebo doporučení denní dávky ovoce a zeleniny (str. 215)) a 

odbornosti knihy spíše uškodit.  
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Úvodní otázku, zda se autorům podařilo napsat knihu využitelnou pro odborníky i poučené laiky 

nebo knihu „pro nikoho“ zodpoví až její ohlas u čtenářů. Já osobně za její nejcennější přínos 

považuji metafory, kterými autoři  snad jen tak mimochodem – vyšperkovali svůj text. Na druhou 

stranu rozumím tomu, že zálibu v metaforách nemusejí sdílet všichni čtenáři. Předpokládám, že 

zejména pro laiky (a možná i studenty) bude podstatné a objevné zjištění, jak velký prostor 

zaujímají emoce v terapii, která se označuje za kognitivně behaviorální. A pokud myšlení skutečně 

působí mozku radost, tak tato kniha může skutečně všem svým čtenářům (např. při přemýšlení nad 

jednotlivými kazuistikami) přinést i hodně radosti.   

 

Mgr. Jarmila Kubáňková 

o. s. Green Doors 

E-mail: jarmila.kubankova@gmail.com 
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