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ABSTRAKT 

Článek představuje nejmladší ze čtyř základních forem integrace v psychoterapii, asimilativní 

integraci, a vymezuje ji proti ostatním formám integrace. Popisuje epistemologická východiska, o něž 

se asimilace opírá: pluralismus a kontextualismus. Dále rozebírá základní principy, jimiž se asimilace 

řídí: konzistenci s domovským přístupem, kontextuální podmíněnost významu psychoterapeutických 

konceptů a intervencí a požadavek empirické validity. Text také nabízí diskuzi k několika sporným 

momentům asimilativní integrace a předkládá argumenty pro i proti této formě integrace.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

integrace v psychoterapii, asimilativní integrace, pluralismus, kontextualismus 

 

ABSTRACT 

Assimilative integration, the youngest of the four forms of psychotherapy integration, is introduced 

and defined in comparison to the others forms of integration. Epistemological foundations, upon 

which assimilation rests, are described: pluralism and contextualism. Furthermore, the basic principles 

of assimilation are analyzed: consistency with one’s home approach, contextuality of the meaning of 

psychotherapy concepts and interventions, and the requirement of empirical validity. Discussion about 

several problematic issues and pros and cons of assimilative integration are offered in the text. 
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ÚVOD 

Integrace se stala jedním z nejvýznamnějších témat posledních dekád vývoje psychoterapie (Norcross 

a Goldfried, 2005). Jak píší Holmes a Bateman (2002), ve vzduchu se vznáší “neustálá změna, mísení 

stylů a rekombinace” (s. 2). O přednostech integrativní terapeutické perspektivy jsme již psali jinde 

(Řiháček, Kostínková a Roubal, 2010; Zatloukal, 2007), v tomto textu chceme blíže představit jednu 

z jejích několika forem – asimilativní přístup k integraci. 

Do té doby, než Stanley B. Messer asimilativní přístup k integraci pojmenoval v rozhovoru 

s Arnoldem Lazarusem (Lazarus a Messer, 1991) a o rok později v Handbook of Psychotherapy 

Integration (Messer, 1992), bylo zvykem rozlišovat tři základní formy integrace:  

1. teoretickou integraci, směřující k vytvoření jednoho teoretického rámce zastřešujícího 

několik klasických přístupů; příkladem může být Wachtelův koncept cyklické 

psychodynamiky (Wachtel, 2011), či psychologická terapie Klause Graweho (2004), v našem 
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prostředí pak integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových (1999) či Frýbova (1996) 

satiterapie, obecným modelem psychoterapie se zabývá také Vymětal (2004); 

2. technický eklekticismus, založený na kombinování technik pocházejících z různých 

terapeutických přístupů, přičemž volba konkrétní techniky se má řídit její empiricky 

prokázanou účinností při léčbě konkrétních poruch a nikoli „čistotou“ směru; jako příklad 

můžeme jmenovat Lazarusovu multimodální psychoterapii (Lazarus, 1992, 2005) nebo 

Beutlerovu preskriptivní psychoterapii (Beutler a Harwood, 2000); u nás tento přístup 

reprezentuje například Kratochvíl (2006); 

3. integraci založenou na společných účinných faktorech (common factors), usilující o nalezení 

hlavních „ingrediencí“, které jsou všem hlavním terapeutickým přístupům společné; analýzou 

různých seznamů společných faktorů se zabývali například Grencavage a Norcross (1990), 

Frank a Frank (1991), Asay a Lambert (1999), Wampold (2001), Hubble, Duncan a Miller 

(1999) nebo Duncan, Miller a Sparks (2004), v oblasti párové a rodinné terapie Sprenkle, 

Davis a Lebow (2009). Do této linie lze zařadit také publikaci Castonguaye a Beutlera (2006) 

věnovanou principům terapeutické změny u různých psychologických potíží napříč 

terapeutickými směry. 

Messer ve druhém z obou jmenovaných textů kritizuje nedostatky těchto tří forem integrace (Messer, 

1992). Teoretická integrace je ve své konečné podobě, kterou má být integrace všech hlavních 

přístupů do jedné komplexní teorie, zatím nedosažitelným snem. Dosavadní významné počiny na 

tomto poli obvykle integrují pouze dva či tři přístupy (viz např. zmíněný přístup Paula Wachtela 

kombinující psychodynamický přístup, behaviorální přístup a rodinné systémy). Teoretická integrace 

také principiálně vede k redukci dosavadní plurality směrů a přístupů, kterou Messer považuje za 

velmi žádoucí. Technickému eklekticismu zase chybí teoretická vodítka, která by zdůvodňovala volbu 

konkrétních technik a vnášela do terapie systém. Navíc čistý technický eklekticismus podle něj není 

realizovatelný, neboť žádný terapeut se nemůže zcela osvobodit od různých teoretických rámců a 

některý vždy (byť možná nereflektovaně) v jeho práci převažuje. Společné účinné faktory považuje 

Messer za příliš obecné a nespecifické na to, aby mohly sloužit jako dobré vodítko pro psychoterapii: 

víme-li například, že pro úspěšnou terapii je zásadní vztah mezi klientem a terapeutem, nedozvídáme 

se tím ještě nic o tom, jakými způsoby lze takový vztah vytvářet a udržovat. 

Messer (1992) proto jako východisko navrhuje čtvrtý způsob integrace, asimilativní přístup, který 

považuje za nejlepší a také nejpřirozenější způsob. Definuje asimilativní integraci jako: 

„…inkorporaci perspektiv nebo praktik z jiných přístupů do terapeutova primárního teoretického nebo 

terapeutického ‚světonázoru‘, přičemž terapeut bere úvahu jejich nový kontext“ (s. 132). 

Pojem asimilace původně přenesl do psychologie Jean Piaget (1961/1999) jako biologickou metaforu. Chápe 

ji doslovně jako kontakt jedince s prostředím, v němž se jedinec „pasivně nepodrobuje prostředí, ale mění je a 

vtiskuje mu vlastní strukturu,“ a přeneseně pak jako „začleňování předmětů do [již existujících] schémat 

chování“ (s.20). V kontextu asimilativní integrace tento pojem znamená, že terapeut přetváří integrovanou 

techniku tak, aby odpovídala východiskům jeho domovského směru. 

Proces, který je protikladný k asimilaci, nazval Piaget (tamtéž) akomodací. Při ní se jedinec přizpůsobuje 

působení vnějšího prostředí – nepodléhá mu pasivně, ale „upravuje asimilační cyklus tím, že jej přizpůsobuje 

vnějším předmětům“ (s. 20). Například při přijímání potravy člověk tuto potravu modifikuje tak, aby 

vyhovovala jeho potřebám – uloví zvíře, stáhne jeho kůži, maso tepelně upraví, rozžvýká, polyká a tráví 

(asimilace). Tento proces se ale zároveň přizpůsobuje požadavkům prostředí – lovec musí na zvíře čekat, 

musí zvolit vhodnou zbraň a nástroje na zpracování, přizpůsobuje způsob žvýkání tuhosti masa, objem 

lovcova žaludku a střev se mění tak, aby odpovídal množství spolknuté potravy atd. (akomodace). V kontextu 

integrace označujeme pojmem akomodace proces, kdy si terapeut osvojuje nový koncept, techniku či teorii a 

ta pozmění jeho celkový způsob práce. 

Aby přiblížil smysl svého přístupu, cituje Messer následující věty z Pepperova filozoficky zaměřené 

práce: „…v zájmu intelektuální jasnosti chceme své teorie čisté, ne eklektické. Pro účely praxe ale 

chceme být schopni čerpat z jakýchkoliv teoretických myšlenek či technik, které jsou podloženy 

důkazy, jsou potenciálně užitečné a mohou být asimilovány kontextuálně smysluplným způsobem“ 

(Pepper, podle Messer, 1992, s. 156). 
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Od té doby našla asimilativní integrace své pevné místo v učebnicích psychoterapie a přehledových 

publikacích o integraci (např. Castonguay, Reid, Halperin a Goldfried, 2003; Evans a Gilbert, 2005; 

McLeod, 2009; Vybíral, 2010). Bylo popsáno několik konkrétních asimilativně-integrativních 

přístupů: asimilativní psychodynamická psychoterapie (Gold a Stricker, 2001; Stricker a Gold, 2005), 

kognitivně-behaviorální asimilativní integrace (Castonguay, Newman, Borkovec, Holtforth a 

Maramba, 2005; Ramsay, 2001), asimilace v rodinné terapii (Fraenkel a Pinsof, 2001), asimilace 

s využitím Stilesova asimilativního modelu
1
 (Honos-Webb a Stiles, 2002) a dokonce asimilace 

západních psychoterapeutických modelů do východních tradic (Morgan, 2001) pomocí Wilberova 

modelu nazvaného „spektrum vědomí“ (Wilber, 1993). 

Různí autoři se liší v tom, jaký význam asimilativnímu přístupu k integraci přikládají: zatímco někteří 

jej vnímají jako nejpřirozenější způsob integrování reflektující skutečné potřeby praxe (Lampropoulos, 

2001; Messer, 1992, 2001), jiní jej považují za předstupeň na cestě k plnohodnotné teoretické integraci 

(Norcross, 2005; Wolfe, 2001). 

 

VÝCHODISKA ASIMILATIVNÍHO PŘÍSTUPU 

Základním předpokladem praktikování asimilativního přístupu k integraci je zakotvenost terapeuta v 

jednom terapeutickém přístupu (říkejme mu „domovský přístup“). Tím se asimilace liší např. od 

technického eklekticismu, který se snaží kombinovat nejrůznější techniky podle jejich empiricky 

ověřené účinnosti, bez ohledu na „teoretický“ původ. 

Asimilativní přístup je v pojetí jeho autora založen na dvou principech, které lze zároveň chápat jako 

základní aspekty postmoderního myšlení – na pluralismu a kontextualismu (Lax, 1992; Messer, 1992). 

Pluralismus představuje v psychoterapii protiklad k „provinčnosti“ terapeutických škol, protipól 

upnutí se pouze k jednomu úhlu pohledu, resp. k jediné teorii vysvětlující duševní jevy a poruchy 

(Safran a Messer, 1997). Pluralismus se vzdává naděje na to, že existuje jedna správná teorie či 

metoda, která má být odhalena (Grenz, 1997). Namísto toho předpokládá, že každá perspektiva je 

omezená a může být obohacena o jiné pohledy (viz též Bateson, 2006). Terapeut, který zastává tento 

postoj, může zůstat zakotven ve svém domovském přístupu a přitom uznat a k prospěchu svých klientů 

využít přínos konceptů či technik pocházejících z jiných tradic. Pluralistický postoj zastávají i další 

autoři, např. Cooper a McLeod (2007), kteří nabízejí svůj vlastní pluralistický rámec pro psychoterapii 

a poradenství, nebo Evans (2007), který v rámci Gestalt terapie uvažuje o dialektické perspektivě. 

Podle principu kontextualismu nemůže být žádná událost v terapii studována jako izolovaný element, 

ale svůj význam získává až v kontextu konkrétního terapeutického směru (Messer, 1992; Safran a 

Messer, 1997). 

Jako příklad si můžeme představit banální situaci, kdy terapeut během sezení nabídne klientovi vodu nebo 

čaj. V případě, že to terapeut udělá ve chvíli, kdy vidí, že se klient cítí v nepohodě, ale nedokáže si sám o tuto 

službu říct, se může z dynamického hlediska jednat o korektivní emoční zkušenost, kdy se terapeut se stává 

pozornou a pečující osobou (možná v kontrastu k rodičovským postavám klientova dětství). Terapeut s 

klientem pak spolu mohou rozvíjet a prozkoumávat význam tohoto zážitku z hlediska přenosové dynamiky. Z 

hlediska experienciálních terapií (např. Gestalt terapie) může být v popředí terapeutův záměr, aby si klient 

uvědomil a plně prožil svou potřebu a přijal za ni odpovědnost. Z hlediska behaviorální teorie učení může 

terapeut vidět cíl v podpoře klienta k asertivnímu sebeprosazení, a může tuto situaci využít jako výchozí bod 

v tréninku potřebných komunikačních dovedností, jako je např. dovednost říkat si o laskavost. V případě, že 

terapeut nabízí nápoj na začátku každého sezení, může tím vytvořit komunikační rituál, který má navodit 

příjemnou atmosféru a domácké prostředí. Do centra pozornosti se pak nabídnutí čaje může dostat naopak ve 

chvíli, kdy to terapeut zapomene udělat. 

Princip kontextualismu nás tedy upozorňuje na to, že při „vypůjčení“ techniky z jiného přístupu 

musíme brát v úvahu kontext původního terapeutického přístupu, z něhož technika vychází, a nový 

                                                           
1
Zde se jedná o poněkud matoucí shodu termínů. Stilesův model je odvozen z empirického zkoumání a týká se 

procesu asimilace problematických zkušeností do mentálních schémat jedince (Stiles, 2006). Ačkoli nemá 

primárně nic společného s asimilativní integrací, poskytuje vodítko pro volbu vhodných intervencí napříč 

různými terapeutickými přístupy. 
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význam, který daná technika získává asimilováním do jiného teoretického rámce. Tímto rámcem 

máme na mysli především základní předpoklady daného směru o fungování člověka (teorii osobnosti), 

o vzniku jeho potíží (teorii psychopatologie), stejně jako o tom, co je v psychoterapeutickém procesu 

léčivé (teorii terapeutické změny). 

 

PRINCIPY ASIMILATIVNÍHO PŘÍSTUPU 

Pokusme se principy asimilativního přístupu ukázat nejprve na příkladu: 

Představme si Gestalt terapeuta, který se inspiruje technikou expozice vycházející původně z kognitivně-

behaviorální terapie (Možný aPraško, 1999). Chce-li terapeut zůstat věrný svému domovskému přístupu, 

nemůže ji převzít se vším všudy, ale potřebuje ji upravit tak, aby odpovídala konceptuálnímu rámci a 

základnímu terapeutickému postoji Gestalt terapie. Zatímco v kognitivně-behaviorální terapii je tato technika 

koncipována jako nástroj k dosažení předem definovaného cíle (tj. habituace klienta ve vztahu k situaci 

vyvolávající úzkost), takovéto použití by v několika ohledech nebylo konzistentní s principy současné Gestalt 

terapie. Předně Gestalt terapeut nebude chápat klientovu úzkost jako symptom, který je potřeba pomocí 

nějaké techniky odstranit, ale jako důležitý signál, jehož význam v experienciálním světě klienta je potřeba 

prozkoumat. Dále Gestalt terapeut nepřijímá roli experta, který řídí směr terapie a dává klientovi návod ke 

zvládnutí obtížné situace. Namísto toho přijímá roli dialogického partnera, který klienta provází, nabízí své 

autentické prožívání, pomáhá klientovi vědomě integrovat aspekty jeho života, které unikají jeho pozornosti, 

a nabízí experimentování, které vede k rozšiřování uvědomění. Princip expozice, ať již v podobě imaginace 

nebo v podobě in vivo, může terapeut v tomto rámci použít jako nabídku k terapeutickému experimentu: 

může motivovat klienta k tomu, aby zjistil, co se skutečně stane, když se obávané situaci vystaví. Výsledek 

přitom nelze předem předvídat: možná klient zjistí, že se zbytečně obával situace, která ohrožující není. Nebo 

se může ukázat, že u klienta v dané chvíli převládnou zúzkostňující projekce nad realistickým vnímáním 

situace, a klient pak spolu s terapeutem může prozkoumávat význam tohoto projikování. Také díky 

terapeutickému dialogu může klient dospět k tomu, že jeho fobie je způsob jak získat pozornost významných 

blízkých osob. Podstatné je zde to, že Gestalt terapeut expozici použije jako nabídku k aktivnímu 

experimentování a spolu s klientem nehodnotícím způsobem prozkoumává cokoli, co tato zkušenost přinese. 

Tento příklad demonstruje principy popsané Messerem (1992, 2001). Prvním z nich je princip 

konzistence s domovským přístupem, který spočívá v tom, že výsledek asimilování původně 

cizorodého prvku (techniky, konceptu) má být opět konzistentní s domovským přístupem terapeuta. 

Inkorporované prvky je potřeba přizpůsobit tak, aby tento rámec zásadně nenarušovaly, ale zvýšily 

flexibilitu terapeuta uvnitř tohoto rámce. 

Druhým principem je nutnost reflektovat klinický význam asimilovaného prvku v novém kontextu. 

Z výše uvedeného příkladu je patrné, že přijetím „cizí“ techniky do vlastního teoretického rámce se 

poněkud změní význam a účel dané techniky. Zatímco v kognitivně-behaviorální terapii slouží 

expozice primárně k získání či rozvinutí dovedností směřujících k redukci úzkosti, v Gestalt 

terapeutickém rámci motivuje klienta k vlastnímu experimentování a tím jej zplnomocňuje a vede k 

přijetí odpovědnosti za jeho úzkost. 

Je ovšem potřeba si uvědomit, že inkorporace „cizí“ techniky vždy nějak pozmění charakter terapie. 

Ve výše uvedeném příkladu by mohl klient vnímat aktivní nabídku ze strany terapeuta (zvláště pokud 

by byla motivována více četbou odborné literatury než konkrétní terapeutickou situací), aby 

experimentoval s expozicí, jako posun k větší strukturaci a pevnějšímu vedení terapeutického setkání a 

mohl by to prožívat jako změnu terapeutova vztahu k němu („doposud se mnou bylo vše v pořádku, 

ale tohle musím změnit, aby mě terapeut zase přijímal“). Messer (1992, 2001) i další autoři (např. 

Gold a Stricker, 2001) poukazují na tento akomodativní aspekt (tj. moment, kdy integrovaná technika 

či koncept změní celkový charakter terapie)jako na důležitou a neoddělitelnou součást asimilativní 

integrace, kterou je nutno reflektovat. Zvláště patrné je to v případě, kdy do tak nedirektivních 

přístupů, jako je například psychoanalytická terapie, vnášíme aktivní intervenci vypůjčenou 

z kognitivně-behaviorálního přístupu, a kdy naopak do vysoce strukturované, expertně vedené terapie 

vneseme rozvolněnou exploraci či sebeodhalení terapeuta. To nutně vyústí do změny v terapeutickém 

vztahu (z terapeuta průvodce se stává expert, z aktivního a strukturujícího terapeuta se stává 

málomluvný posluchač). V některých případech může být nezbytné tuto změnu spolu s klientem 

reflektovat. 
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Třetí princip říká, že je-li naším hlavním cílem poskytnout klientovi účinnou terapii, měli bychom 

inkorporovat pouze takové techniky a intervence, jejichž empirická validita (účinnost) již byla 

ověřena – pouze tak zvyšujeme pravděpodobnost, že nová, obohacená terapie bude účinnější než 

výchozí čistý směr. Ve výše uvedeném příkladu jsme uvažovali o asimilování techniky expozice, která 

je zřejmě nejrozšířenější technikou kognitivně-behaviorální terapie při léčbě některých úzkostných 

poruch a o jejíž účinnosti v rámci kognitivně-behaviorální léčby není třeba pochybovat (Praško a 

Možný, 2010). Lampropoulos (2001) k tomu dodává, že i samotná volba těchto intervencí by měla být 

podpořena dosavadními výzkumy v oblasti technického eklekticismu a selektivní preskripce (viz např. 

Beutler a Harwood, 2000), kde se například můžeme dozvědět, že při práci s velmi rezistentními 

klienty je užitečné využívat paradoxní intervence. 

Na tomto místě je potřeba poukázat na určitou inkonzistenci tohoto požadavku empirické validity 

s výše uvedeným principem kontextualismu, který říká, že v kontextu jiného terapeutického směru 

získává původní technika či intervence jiný význam a bylo by nejprve nutné ověřit účinnost dané 

techniky v tomto novém kontextu. Předpoklad, že asimilativní terapie bude automaticky účinnější než 

terapie podle čistého směru, se tak jeví jako problematický. 

Diskutabilní otázkou také zůstává, nakolik se má rozhodnutí pro asimilaci a volba technik, které 

terapeut asimiluje, řídit výhradně jejich ověřenou účinností a nakolik může vyplývat z osobní 

preference terapeuta. Lampropoulos (2001) považuje idiosynkratické
2
 vybírání technik v podstatě za 

synonymum neefektivní terapie – označuje ho jako synkretismus
3
. V pozadí tohoto postoje se 

pravděpodobně skrývá obava, že bude-li se terapeut orientovat jen podle toho, co mu „sedí“ či 

„nesedí“, bude tím pouze posilovat své „slepé skvrny“ (Boswell, Castonguay a Pincus, 2009; Ramsay, 

2001). 

Carere-Comes (2001) naproti tomu považuje idiosynkratické modifikace za nezbytnou součást 

asimilace – každý terapeut nutně asimiluje techniky, které odpovídají jeho preferenci a pro které má 

potřebné dovednosti a kapacitu. Je sice pravda, že přizpůsobování terapeutického stylu vlastním 

potřebám a preferencím (tedy vytváření takového stylu, který terapeutovi „sedne“ a v němž se cítí 

dobře) je přirozenou součástí profesního vývoje terapeutů (Skovholt a Rønnestad, 1992) a 

pravděpodobně rovněž předpokladem pro úspěšnou terapii, není však v žádném případě její zárukou. 

Z charakteru původního Messerova (1992) textu i Lampropoulosova (2001) autoritativního článku je 

zřejmé, že asimilativní integrování by se mělo odehrávat pouze tam, kde je to nezbytné pro poskytnutí 

účinné terapie konkrétnímu klientovi. Takovéto konzervativní pojetí může být ale inkonzistentní 

s výše zmíněným principem pluralismu, který vítá alternativní pohledy jako obohacení, a nikoli jako 

pouhé „východisko z nouze“.  

Z hlediska konzervativnosti lze tedy v asimilativní integraci uvažovat o určitém kontinuu: na jednom 

pólu je velmi konzervativní přístup, který uznává asimilativní obohacování terapie pouze tam, kde 

čistý směr není dostatečně účinný, jen v nejnutnější míře a jen po nezbytně dlouhou dobu. Na 

opačném pólu by pak mohl být přístup liberálnější, který terapeutovi poskytuje větší volnost a více než 

na čistotě asimilace a teoretické konzistenci výsledné terapie je založen na osobní preferenci terapeuta, 

respektive na souladu mezi terapeutovou osobností a způsobem jeho práce. Ať již se terapeut rozhodne 

pohybovat kdekoli na tomto kontinuu, je jisté, že proces obohacování domovského přístupu o nové 

prvky není zcela na jeho libovůli, ale jde o proces, který má svá pravidla a vyžaduje pečlivou reflexi. 

 

PŘEDNOSTI ASIMILATIVNÍHO PŘÍSTUPU 

Z výše uvedeného lze odvodit několik předností asimilativního přístupu. V porovnání s prováděním 

terapie výlučně v intencích jednoho terapeutického přístupu umožňuje asimilativní přístup větší 

                                                           
2
Pojem „idiosynkratický“ je zde používán ve významu „osobitý, charakteristický pro konkrétního člověka“. 

3
Pojem synkretismus má v literatuře o integraci negativní konotaci a označuje nekritické a nesystematické 

kombinování terapeutových oblíbených technik a postupů, které je nahodilé a řízené spíše náladou terapeuta než 

empirickou podložeností těchto postupů (Norcross a Newman, 1992). 
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flexibilitu ve volbě intervencí a tím i možnost více přizpůsobovat podobu terapie potřebám 

konkrétního klienta. Terapeut tak získává širší paletu možností jak dosáhnout určitého terapeutického 

cíle nebo jak uplatnit určitý princip terapeutické změny (viz též Castonguay, 2000). 

Například Gestalt terapeutický přístup je založen na paradoxní teorii změny (Beisser, 1970; Yontef, 2005), 

která ve zjednodušené podobě říká, že jedinec se začne skutečně měnit až ve chvíli, kdy přestane usilovat o 

změnu, a místo toho začne fenomenologicky zkoumat svou aktuální situaci. Gestalt terapeuti k tomu obvykle 

využívají fenomenologickou metodu a experimentování, mohli by se ale také inspirovat např. technikou 

paradoxní intence, pocházející z logoterapie a existenciální analýzy (Lukasová, 1998), a jejím 

prostřednictvím přivést klienta k ocenění aktuální situace. 

Asimilativní přístup k integraci se také jeví jako snadněji realizovatelný než teoretická integrace. 

Nevyžaduje vytváření nadstavbového konceptuálního rámce a neklade si za cíl komplexně propojit 

několik čistých přístupů. Drží se více „při zemi“ a reaguje na požadavky každodenní práce s klienty. 

Je „úspornější“ v tom smyslu, že integruje jen to, co se jeví jako bezprostředně potřebné. 

Další výhodou je fakt, že asimilativní přístup nevyžaduje opuštění terapeutova domovského 

přístupu a nebrání mu nadále se identifikovat s určitým přístupem. Vyžaduje pouze schopnost 

rozeznávat a reflektovat limity svého domovského přístupu. Teoretická integrace, technický 

eklekticismus nebo přístup založený na společných účinných faktorech naproti tomu vyžadují buďto 

výrazné překročení domovského teoretického rámce nebo rezignování na takovýto rámec. Asimilativní 

terapie zůstává teoreticky konzistentní a terapeut neztrácí teoretické vodítko při konceptualizaci 

případu a rozhodování o intervencích (Fisch, 2001). 

Ve srovnání s přístupem založeným na společných účinných faktorech se také nevzdává cenných 

odlišností mezi terapeutickými přístupy, které opomíjíme, když o různých přístupech uvažujeme jako 

o v zásadě podobných způsobech práce, které jsou pouze popisovány odlišnými jazyky. 

 

NÁMITKY Z POZICE JINÝCH PŘÍSTUPŮ K INTEGRACI 

Wolfe (2001), který je významným proponentem teoretické integrace, shrnuje ze své pozice námitky 

proti asimilativnímu přístupu. Tento autor chápe asimilaci jen jako specifickou formu eklekticismu 

(spojeného s oddaností vůči domovskému směru): podle něj je jen únikem od omezení unimodálního 

přístupu, je rebelií, která nevytváří žádnou novou kvalitu a nerozvíjí psychoterapii dále. Není to de 

facto nová forma integrace, ale jen pojmenování něčeho, co už většina „integrativců“ dělá. 

Jako problematický vidí Wolfe také fakt, že asimilativní přístup upevňuje věrnost vůči teorii, která 

se ukazuje být nedostatečnou (jinak by nevznikala potřeba integrace „cizích“ prvků). 

Dále zdůrazňuje, že každým inkorporováním cizího prvku se nemění jen význam tohoto prvku 

v novém kontextu (asimilativní aspekt), ale mění se také teoretický rámec původního domovského 

směru (akomodativní aspekt) – jinak by výsledek nemohl být teoreticky konzistentní a jednalo by se o 

eklekticismus. Wolfe vyzývá k tomu, aby asimilativní integrace více zdůrazňovala tento akomodativní 

aspekt a přispívala tím k rozvoji teorie psychoterapie. 

Dalším problémem je ten, že vytváření různých asimilativních variant stávajících terapeutických 

přístupů vede k další proliferaci terapeutických směrů, čímž se terapeutická scéna stává ještě méně 

přehlednou. Již v sekci věnované principům asimilativního přístupu jsme uvedli, že vycházíme-li z 

principu kontextualismu, musíme účinnost přejaté techniky či intervence ověřit i v novém kontextu, 

protože nelze automaticky předpokládat, že tatáž technika bude stejně účinná v kontextu různých 

terapeutických přístupů. Různých asimilativních kombinací existuje velké množství a není prakticky 

možné všechny podrobit rigoróznímu zkoumání. Předpoklad, že asimilativní integrace vede k lepším 

výsledkům než používání „čistého“ směru, tedy nelze dost dobře ověřit. 

Jistým rizikem asimilativního přístupu k integraci může být také přehlížení klíčového významu 

klienta jako „hrdiny“ terapeutické změny. Podle Duncana et al. (2004) „je to klient, a ne terapeut, 

díky komu terapie funguje“ (s. 12). Přílišné zaměření na intervence a jejich kombinování strhává 

přirozeně pozornost na to, co v terapii dělá terapeut, což může vést k opomenutí významu klienta a 
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jeho zdrojů pro výsledek terapie. Četné výzkumy ukazují, že jedním z hlavních faktorů podílejících se 

na terapeutické změně jsou samotní klienti a jejich charakteristiky, jako je motivace a zapojení, 

preference (klientova teorie změny), zdroje a odolnost, sociální podpora, věk, kulturní a genderové 

charakteristiky, socioekonomický status apod. (Cooper, 2008; Duncan et al., 2004; Wampold, 2001). 

Na druhou stranu je třeba uvést, že právě asimilativní integrace může být oním nástrojem, jak tyto 

charakteristiky „heroických klientů“ využít k dosažení terapeutické změny. Asimilativní integrace 

totiž terapeutovi poskytuje větší flexibilitu v přístupu ke klientovi a tím zvyšuje šanci na to, že terapie 

bude odpovídat potřebám klienta a jeho preferencím. 

 

ZÁVĚR 

Zdá se, že je účelné rozlišit dva pohledy na asimilaci: (1) vytváření nových, asimilativních 

psychoterapeutických směrů, které představují alternativu „čistých“ škol (v úvodu jsme citovali 

příklady takovýchto směrů), a (2) proces utváření osobního terapeutického přístupu či stylu, při němž 

terapeut vychází ze svého domovského směru, který postupně obohacuje a upravuje tak, aby 

odpovídal kvalitám a povaze terapeuta i klientovým potřebám. 

V prvním případě jsou požadavek empirické validity a nedůvěra vůči idiosynkratickým modifikacím 

zcela opodstatněné. Důraz je kladen na teoretickou konzistenci výsledného terapeutického přístupu. 

Z popisů některých konkrétních asimilativních přístupů, které jsme citovali v úvodu (Castonguay et 

al., 2005; Stricker a Gold, 2005), je možné vnímat oddanost autorů svým původním směrům při 

inkorporování nových konceptů a intervencí. Někdy je možné z těchto textů cítit určité napětí, které 

vzniká, když se autoři snaží asimilovat techniku či postoj, který není jejich domovskému směru vlastní 

(např. aktivní a strukturující intervence v dynamické psychoterapii). Stricker a Gold (2005) explicitně 

mluví o kreativním napětí, které s sebou asimilativní integrace nese a bez něhož by se jednalo o pouhé 

zařazování nových prvků do stávajících struktur (vyjádřeného slovy: „aha, to znám, to není nic jiného 

než…“). Přes velkou otevřenost těchto autorů si v obou případech jejich přístupy „podržely“ svou 

podstatu a nerozplynuly se do neurčitého, neidentifikovatelného tvaru. 

Z druhého hlediska na asimilaci nahlížíme spíše jako na součást přirozeného terapeutického vývoje. 

Castonguay (2000) chápe asimilaci jako stadium na cestě terapeutů k integrativní perspektivě. Podle 

něj se terapeuti obvykle po absolvování výcviku v určitém terapeutickém směru drží svého 

domovského přístupu a integrují spíše asimilativním způsobem. Později, po určité době spojené se 

sbíráním zkušeností a profesním zráním, se mohou objevit větší, akomodativní posuny a změny 

v terapeutově osobním přístupu. 

Podle našeho názoru má asimilativní přístup nejblíže k tomu, co jako terapeuti skutečně děláme v naší 

každodenní praxi. Podobně i Carere-Comes (2001) pragmaticky upřednostňuje asimilativní integraci 

před teoretickou integrací i technickým eklekticismem, protože podle něj představuje realistický 

přístup, zatímco další dva jmenované jsou mnohem obtížněji dosažitelné. 
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