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V roce 2008 proběhlo první školení DBT v Praze… 
Cílem se stalo vyškolit tým v metodách DBT v rámci 
uceleného výcviku… DBT intensive training probíhá od 
listopadu 2014

Děkujeme!



Dialekticko behaviorální terapie
• Vyvíjena  v USA od 80 let Marshou Linehan, nejdříve pro chronicky 

sebevražedné klienty

• Kořeny v behaviorální terapii

• Využívá kognitivní terapii, Zen / Mindfulness, PCA

Dialektika
- Neexistuje jedna pravda

- Svět se neustále mění

- Schopnost držet najednou dvě protichůdné myšlenky

- Přijmout svět takový, jaký je

- Neustálý posun mezi přijetím a změnou



Hraniční porucha osobnosti - Emočně nestabilní 
porucha osobnosti

Základem jsou emoce, které klient nemá pod kontrolou 

Porucha emoční regulace – nadměrná vzrušivost, neschopnost zklidnění 
– vrozená dispozice + nedostatek dovedností s emocemi nakládat

Toto vede k:

 Problémy ve vztazích – chaos, strach z odmítnutí, závislost, 
idealizace/devalvace

 Problémy v chování – impulsivita, sebepoškozování, aktivní pasivita

 Kognitivní poruchy – narušená schémata, disociace, paranoia, 
vztahovačnost, negativní filtrování, sebeznevažování (narušuje 
schopnost učení), atp.

 Narušené self – neví, kdo je, prázdnota, bez cílů/hodnot, nevnímá se, 
atd



Zahlcující klient aneb pracujeme na všem a 
na ničem

• Není kontinuita - co bylo problémem minule, již 
dnes není aktuální… (jiná aktuální krize, situační 
nálady a potřeby, atd)

• Problémy ve všech oblastech života, přes celou 
osobnost, atd

• Co je prioritou dnešní spolupráce? Klient vs. 
terapeut



1.  Snížit sebevražedné chování, včetně sebepoškozování
2.  Snížit chování, které negativně zasahuje do terapie
3.  Snížit chování, které negativně ovlivňuje kvalitu života
4.  Zvýšit behaviorální dovednosti
5.  Snížit chování, které souvisí s PTSP
6.  Zvýšit respekt k sobě 

Hierarchie cílů pro individuální terapii



Práce s motivací

• Neustálé vyvažování tlaku na změnu a přijetí klienta 
takového, jaký je

• Validizace/potvrzování jeho prožitků (není stejné jako 
schvalování)

• Neinterpretování motivů klienta – pouze popisovat dané 
chování

• Pomoc klientovi dotáhnout věci do konce a zažít úspěch



Zdánlivá schopnost, absence dovedností, 
neschopnost dovednosti použít 

• Dovednostní trénink „školička dovedností“ ve 
skupině

• Hierarchie cílů:

• Zvládnout chování, které by zničilo terapii (ať už pro jednotlivce 
nebo pro ostatní)

• Získání, posílení a generalizace nových dovedností

• Snížit chování, které negativně zasahuje do terapie

• Pokud chování terapii vysloveně neničí, je ignorováno, cílem je učit 
se a nacvičovat dovednosti (ne krize, nevhodné chování, proces, 
atd)



Nácvik dovedností (DBT)

• Mindfulness

• Regulace emocí

• Interpersonální efektivita

• Zvládání krize / rozrušení (distress tolerance)

• Vědět něco vs. mít dovednost – cvičit!!!

(získat dovednost, posílit, generalizovat)



Generalizace dovedností

• Individuální terapeut pomáhá získané 
dovednosti přenést do reálného života a do 
každodenních situací

• Telefonické konzultace – „žádost o koučování v 
dovednostech“ – v krizi i plánované



Práce s okolím klienta

Tak, aby zisky terapie nebyly podkopány

• Podpora klienta v tom, aby si sám uspořádal své 
prostředí tak, aby ho v jeho změně podporovalo

• Aby byl schopen svému okolí komunikovat, co mu 
pomáhá a co nikoliv

• Aby byl schopen komunikovat s lékaři a dalšími, 
které potřebuje



Podpora terapeuta a jeho schopnosti 
pomáhat

Pravidelné skupinové konzultace

Závazky pracovníků DBT týmu

Úloha pozorovatele



Týden v TK Kaleidoskop



DBT Karta klienta



Děkujeme za pozornost

• tk@kaleidoskop-os.cz

• www.kaleidoskop-os.cz

Terapeutická komunita KALEIDOSKOP
Solenice 35, 262 63 Solenice

www.kaleidoskop-os.cz


