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Abstract 
Narrative approach acquires well-deserved attention in the theoretical and application levels 
of psychology.  In our contribution we deal with some actual questions of narrative approach 
in psychological counseling – methods of acquiring of life stories, content analysis, as well as 
style of stories for the needs of  the psychological-counseling praxis, possibilities of  the 
developmental and personological changes in life stories of the clients, redemptory and 
contaminatory sequences in stories. The short characteristic of  the issue of hedonistic and 
eudaimonic well-being in relation to stories about negative events are also presented.  
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Abstrakt 
Naratívny prístup si získava zaslúženú pozornosť v teoretickej i aplikačných rovinách 
psychológie. V našom príspevku sa zaoberáme niektorými aktuálnymi otázkami naratívneho 
prístupu v psychologickom poradenstve – metódami získavania životných príbehov, analýzou 
obsahu, ako aj štýlu príbehov pre potreby psychologicko-poradenskej praxe, možnosťami 
vývinových a personologických zmien v životných príbehoch klientov, redempčnými 
a kontaminačnými sekvenciami v príbehoch. Podávame tiež stručnú charakteristiku 
problematiky hedonistickej a eudaimonickej životnej pohody v súvislosti s príbehmi 
o negatívnych udalostiach. 
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1. Životný príbeh v práci s klientom 
    Mnohí autori vyjadrili názor, že ľudské konanie a prežívanie má naratívnu štruktúru. Sarbin 
/1986/ 
formuloval tzv. naratívny princíp, podľa ktorého ľudia myslia, vnímajú, predstavujú si a robia 
morálne rozhodnutia v súlade s naratívnymi štruktúrami. Na podporu svojej teórie napríklad 
uviedol, že ak osobe predložíme dva-tri obrázky alebo slovné spojenia, spontánne z nich 
vytvorí príbeh, v ktorom dáva obrázky alebo slovné spojenia do vzájomného vzťahu určitým 
štruktúrovaným spôsobom. „Narácia je spôsob organizácie epizód, akcií a vysvetlení akcií; je 
to výkon, ktorý spája reálne fakty a výtvory fantázie; je v nej zahrnutý čas a miesto. Príbeh 
jednotlivcovi dovoľuje začleniť /do textu príbehu – pozn. autorky/ jeho vysvetlenie vlastného 
správania, uvedenie príčin toho, čo sa stalo“ /s. 9/. Podľa Sarbina /1986, s. 5/ narácia 
oprávnene kandiduje na postavenie „koreňovej metafory“ kontextualistického modelu, ktorý 
je v súčasnej psychológii veľmi vplyvný. Čermák /2003, s. 528/ naratívny obrat v českých 
a slovenských podmienkach nazval „neskorou naratívnou evolúciou“ na rozdiel od označenia 
tichá naratívna revolúcia, ktoré presadzujú jej tvorcovia a stúpenci v zahraničí. 
    Naratívny prístup si získava zaslúženú pozornosť aj v psychologickom poradenstve, 
osobitne v celoživotne vývinovo – biodromálne orientovanom /Koščo, 1978, 1987 a i./. U nás 
s rozprávkovými príbehmi ako metaforami životných ciest klientov a ich problémov 
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dlhodobejšie pracuje Fabián /2002/, podľa ktorého z psychologického hľadiska môžeme 
hovoriť o dvoch druhoch príbehov. Sú to jednak príbehy, ktorými sa klient snaží 
sprostredkovať zážitkovú zložitosť svojho bytia, ktoré ho oslovovali alebo oslovujú a používa 
ich ako komunikačný nástroj sebavyjadrenia. Druhú skupinu predstavujú príbehy, ktoré 
ponúka psychológ. Ich cieľom je upozorniť na rôzne možné súvislosti klientovho života. 
Rozprávkový príbeh umožňuje nový prístup k problému, jeho riešeniu. Je príležitosťou 
zaoberať sa zraňujúcimi zážitkami v novej, prijateľnej podobe. Príbehy sa ľahko pamätajú 
a bývajú dobre prepojené s rozprávačovou i poslucháčovou skúsenosťou, nech je v roli 
rozprávača či poslucháča klient alebo psychológ. Rozprávkový príbeh niekedy predstavuje 
veľmi presné zrkadlo či konkrétnu spätnú väzbu. V procese psychologickej práce slúži ako 
ochranný filter medzi hlbokým zranením a hľadaním riešenia. Príbeh neohrozuje a nehodnotí, 
nie je diagnózou. Rozprávkový príbeh nepredstavuje autentické bytie, je to bytie v príbehu. 
    Celkom inou možnosťou využitia naratívneho prístupu v psychologicko-poradenskej práci 
je McAdamsova /1993/ autobiografická metóda. Podľa McAdamsa /1993/ narácia je zvláštny 
druh príbehu, v ktorom spájame rôzne časti vedomia vlastného „ja“ do zmysluplného 
a presvedčivého celku. Rozpracoval teóriu identity ako osobného príbehu konštruovaného 
v spoločnosti. “Neobjavujeme seba v príbehu, ale ... vytvárame seba prostredníctvom 
príbehu“ /s. 13/. Osobný príbeh sa vyvíja od raného detstva do staroby. Základom 
McAdamsovej /1993/ autobiografickej metódy je pološtruktúrovaný rozhovor poradenského 
psychológa s klientom, resp. aj širšie, rozprávača osobného príbehu s poslucháčom. Rozhovor 
obsahuje sedem otázok, ktoré sa týkajú: a/ „životných kapitol“ klienta, b/ kľúčových udalostí 
v jeho príbehu /vrcholný zážitok, najhorší zážitok, bod obratu, najranejšia spomienka, dôležitá 
spomienka z detstva, dôležitá spomienka z adolescencie, dôležitá spomienka z dospelosti, 
akákoľvek ďalšia dôležitá spomienka/, c/ ľudí, ktorí klienta významne ovplyvnili pozitívne či 
negatívne, d/ scenára anticipovanej budúcnosti, e/ stresu a problémov, ktorým čelí, f/ jeho 
osobnej ideológie, g/ životnej témy ako centrálneho odkazu alebo myšlienky, ktorá sa vinie 
celým textom príbehu. 
     Pri analýze obsahu príbehu sa treba zamerať na tri dôležité prvky – naratívny tón, 
zobrazenie  a témy /Crossleyová, 2000/. Naratívny tón, ktorý je vyjadrený tak v obsahu, ako 
aj vo forme príbehov, môže byť optimistický alebo pesimistický. Osobný príbeh obsahuje 
súbor obrazov /images/, ktorý je pre klienta charakteristický. Aby sme pochopili príbeh, treba 
preskúmať jazyk, ktorý klient použil. Ten môže byť kľúčom k osobne významným obrazom, 
symbolom a metaforám. „Osobný príbeh jedného obchodníka s akciami bol vyplnený obrazmi 
akcelerácie: Život sa každý deň zrýchľuje, ľudia sa ženú, aby dosiahli vrchol ... Matka 
rozpráva životný príbeh plný obrazov zelených záhrad, detí kvitnúcich ako kvety, životov, 
ktoré prinášajú úrodu“ /McAdams, 1993, s. 55/. Podľa McAdamsa /1993/  najdôležitejšie 
témy v príbehoch sú túžba po moci a túžba po láske, ktoré sú často v konflikte. Tieto témy sa 
obzvlášť zvýraznia v adolescencii počas tzv. krízy identity /Erikson/, ako aj v priebehu 
choroby, smútenia za blízkym človekom a pod. Poradenský psychológ sa musí  systematicky 
prepracovať cez transkripciu rozhovoru s klientom po jednotlivých otázkach. Cieľom je 
vypracovanie „hrubej mapy“ obsahov, ktoré sa vynárajú z rozhovoru. Získame tak 
východisko pre odborne reflektovaný koherentný životný príbeh klienta, s ktorým môžeme 
ďalej pracovať v poradenskom procese. 
  
1.1 Zmena životného príbehu 
    Mc Adams /1993/ uvádza, že vo všeobecnosti existujú dva druhy progresívnej zmeny 
osobných príbehov: a/ vývinová zmena, b/ personologická zmena. „Ak máte pocit, že váš 
príbeh stagnuje, že váš život plynie bez toho, aby mal význam, že sa vaša identita nevyvíja, 
potom potrebujete vývinovú zmenu osobného príbehu“ /s. 270/. Jeho prístup vychádza 
z celoživotného vývinového rámca. Podľa neho každý koncept v súvislosti s osobným 
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príbehom je spojený s určitým obdobím vo vývine. Aby sme mohli určiť potrebné druhy 
vývinových zmien v osobnom príbehu, treba najskôr špecifikovať pozíciu klienta v tomto 
vývinovom rámci. „Napríklad ak máte 45 rokov a vaše deti sa chystajú odísť z domu na 
vysokú školu, potom treba preskúmať váš scenár generativity a nájsť spôsoby, ktoré vám 
pomôžu byť generatívnymi a tvorivými aj v budúcnosti“ /s. 271/. Prácu na sebaidentite treba 
zacieliť na ten aspekt osobného príbehu, pre ktorý práve „dozrel čas“ /možno až prezrel/, 
vďaka čomu sa klient môže pohnúť v živote ďalej so zmyslom. 
    Druhá zmena je personologická. V tomto prípade ide o hlbší, prenikavejší typ zmeny 
identity, ktorý sa obvykle dosahuje prostredníctvom psychoterapie. Problémom nie je to, že 
príbeh stagnuje, ale že nie je dobrý. V súvislosti s personologickou zmenou stojíme pred 
úlohou vytvoriť si nové vedomie vlastného „ja“. Reprezentatívny obraz o naratívnej 
psychoterapii v súčasnosti podávajú Freedmanová, Combs /2009/, u nás Gjuričová, Kubička 
/2003/ a iní. 
    Hlavný prínos McAdamsovej /1993/ autobiografickej metódy je v hlbšom porozumení sebe 
samému.  Identifikácia životného príbehu pomocou uvedenej metódy je súčasne prvým 
krokom k jeho zmenám. 
    
1.3.Práca so štýlom rodinných príbehov  
    Odborníci sa zhodujú v tom, že dôležitý je nielen obsah, ale aj štýl príbehov, s ktorými 
klienti prichádzajú. Rodinná terapeutka Robertsová /1994/ rozlíšila šesť štýlov príbehov, 
ktoré existujú v rodinách: a/ prepletené /intertwined/ príbehy, b/ izolované príbehy, c/ 
minimálne – prerušené príbehy, d/ zamlčané – tajné príbehy, e/ rigidné príbehy a f/ vyvíjajúce 
sa príbehy. V ďalšej časti nášho príspevku objasníme podstatu uvedených štýlov a uvedieme 
príklady vhodných otázok, ktoré môžu použiť poradenskí psychológovia – psychoterapeuti 
v oblasti partnerstva. manželstva a rodiny pri analýze príbehov svojich klientov. Vychádzať 
budeme z citovanej práce Robertsovej. 
    V prípade prepletených príbehov jeden príbeh rezonuje s druhým bez ohľadu na jeho 
aktuálnosť v nových, zmenených podmienkach. Klientovi treba pomôcť rozlíšiť tieto príbehy 
a súčasne si všimnúť podobnosti, resp. priesečníky medzi nimi. V súvislosti s prieskumom 
prepletených príbehov by sme klientom mohli položiť tieto otázky: 
    a/ Keď myslíte na tento príbeh vášho života alebo ho rozprávate, ktoré iné príbehy vám 
napadnú? 
    b/ Čo na tomto príbehu spôsobuje, že myslíte na iný príbeh – je to jeho emocionálna 
stránka, miesto, určité slová, ľudia, ktorí v ňom vystupujú, spôsob, akým je rozprávaný? 
    c/Ako sa tieto príbehy vzájomne ovplyvňujú? 
    d/ Ako by sa líšilo rozprávanie príbehu, keby neevokovalo iný príbeh?   
    Izolované príbehy sa vyznačujú tým, že podobné témy, otázky sa nedávajú do súvislosti. 
Dôraz sa kladie na každý jednotlivý príbeh a klient nedokáže konštruovať význam cez rôzne 
kontexty. Úlohou odborníka je pomôcť klientovi pochopiť, že jeho príbeh, ktorý sa mu zdá 
celkom izolovaný, v skutočnosti rezonuje s iným príbehom. Príklady otázok, ktoré sú vhodné 
v tomto procese: 
    a/ Ak by ste mali spojiť tento príbeh s iným príbehom /príbehmi/ vo vašom živote, ktorý by 
to mohol byť? 
    b/ Ako by sa líšil prvý príbeh z hľadiska emocionálneho tónu, výsledku, ľudí, ktorí v ňom 
vystupujú, možností do budúcnosti, keby ste urobili toto spojenie? 
    c/ Aký účinok na váš život by mohla mať pokračujúca izolácia prvého príbehu?     
    Čo sa týka minimálnych/prerušených príbehov, nie je nedostatočný prístup k tomu, čo sa 
odohralo v minulosti, chýbajú podrobnosti, ktoré by vliali svetlo do príbehov, ťažko sa 
konštruuje význam z viacerých perspektív. K otázkam, ktoré môžu pomôcť nájsť zdroje pre 
rozpracovanie minimálnych alebo prerušených príbehov, podľa Robertsovej /1994/ patria: 
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    a/ Za kým by ste mohli ísť, aby ste získali chýbajúce informácie pre váš životný príbeh? 
    b/ Aké fotografie, symboly, šaty alebo iné pamiatky máte z tohto obdobia vášho života, 
ktoré by mohli stimulovať spomínanie? 
    c/ Máte predstavu, ako by sa váš život líšil, keby bol príbeh úplnejší a podrobnejší? 
    d/ Keby príbeh nebol prerušený, čo myslíte, ako by sa vyvíjal?     
    Príbehy môžu byť vyjasnené faktami zhromaždenými od iných ľudí a oživením starých 
spomienok. Môžu byť vyplnené aj fikciou, keď klient nemá žiadny prístup k zdrojom pre 
vyplnenie príbehu. Vtedy môžeme položiť napríklad tieto otázky: 
    a/ Keby ste mali doplniť tento príbeh, ako by ste chceli, aby vyzeral? 
    b/ Ako by sa zmenil váš život, keby ste príbeh doplnili týmto spôsobom? 
    c/ Komu by ste ho chceli porozprávať, kedy a za akých okolností? Ako by mohlo 
vyrozprávanie tohto príbehu ovplyvniť váš život? 
    V mnohých rodinách sa vyskytujú utajené alebo zamlčané príbehy. Význam príbehov je 
nejasný, zavádza, príbeh môže obsahovať skryté spojenectvá. Tieto príbehy, aj keď nie sú 
vypovedané, majú často vedúcu úlohu v rodinnej dráme. Odborná intervencia by mohla 
pomôcť klientom rekonštruovať príbeh bezpečným spôsobom. Môže to byť pomalý a opatrný 
proces v závislosti od toho, čo bolo skryté, ako dlho a ktoré otázky sa klienti ešte neodvažujú 
otvoriť. Treba zvážiť, kto si môže vypočuť príbeh a kedy, ako aj to, akú oporu by potreboval 
rozprávač i poslucháč. Ako uvádza Robertsová /1994/, v tomto procese môžu pomôcť 
nasledujúce otázky: 
    a/ Akým spôsobom bol tento príbeh zamlčaný? Kto ho zamlčal a prečo? 
    b/ Aký vplyv malo toto zamlčanie na vás? 
    c/ Čo myslíte, aký vplyv by malo ďalej zamlčovať príbeh? 
    d/ Čo by sa stalo, keby bol tento príbeh vyrozprávaný? Čo by sa malo stať, aby sa zaručilo 
jeho bezpečné prezradenie?      
    Rigidné príbehy sa vyznačujú tým, že čas v nich je akoby „zmrznutý“, „text“ je dobre 
známy, takže „cudzí“ ľudia môžu vyrozprávať príbeh. Interpretácia významu je 
ustrnutá.V dialógu o rigidných príbehoch Robertsová /1994/ odporúča klientom položiť tieto 
otázky: 
    a/ Ako dlho bol príbeh rozprávaný týmto spôsobom? Prečo podľa vás nadobudol túto 
formu? 
    b/ Pre koho by mohlo byť najťažšie zmeniť tento príbeh? A pre koho najľahšie? 
    c/ Ak by sa mal tento príbeh zmeniť, aké následky by to malo pre ľudí vo vašej rodine? 
    d/ Ako by ste možno vy chceli zmeniť príbeh? 
    V priaznivých, vyvíjajúcich sa príbehoch sa uznáva, že príbeh je rôzny v rôznych 
vývinových obdobiach. Príbehy obsahujú podrobnosti a body, v ktorých je zdôraznená zmena. 
Sú v nich miesta, ktoré umožňujú pokračovať v konštrukcii nového významu. Aby sme 
identifikovali štýl vyvíjajúcich sa príbehov, môžeme klientovi položiť napríklad tieto otázky: 
    a/ Ako sa vaše príbehy menili v čase? 
    b/ Čo vo vašom rodinnom alebo spoločenskom živote podporovalo tento vývinový proces? 
    c/ Ako by ste chceli porozprávať ústredné rodinné príbehy o päť rokov, ako by podľa vás 
vyzerali? A o desať rokov? 
    Vo všeobecnosti poukázanie na procesy, prostredníctvom ktorých sa príbehy vyvíjajú, 
môže členov rodiny priviesť k zmene doterajšieho štýlu príbehov. Preskúmanie štýlu príbehov 
pomáha klientom pochopiť, aké zdroje majú alebo nemali k dispozícii v priebehu životnej 
cesty. Práca so štýlmi príbehov prináša nové možnosti pre konštrukciu významu z ich 
životných histórií /pozri tiež Sugarmanová, 2004/. 
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1.4 Príbehy o negatívnych udalostiach a životná pohoda 
    Súčasné výskumy životnej pohody /well-being/ vychádzajú z dvoch všeobecných 
perspektív – z hedonistického prístupu, ktorý je zameraný na bežné šťastie a životnú pohodu 
definuje v termínoch dosahovania slasti a vyhýbania sa bolesti, a eudaimonického prístupu, 
ktorý sa sústreďuje na zmysel života, sebarealizáciu a životnú pohodu definuje stupňom, do 
akého je človek plne fungujúci /Ryan, Deci, 2001/. V kontexte eudaimonickej životnej 
pohody je veľmi dôležitá myšlienka osobného rastu, aktualizácie vlastných potenciálov, keď 
človek počúva svoj vnútorný hlas – daimonión /Sokrates/ a žije v súlade s ním. 
     Za dôležitý proces vytvárania naratívnej identity v dospelosti sa zvykne považovať 
konštrukcia integrovaného a úplného príbehu o ťažkej životnej skúsenosti, ktorý sa končí 
pozitívne, obnovením emocionálnej rovnováhy. Takýto výsledok vyjadruje súvislosť medzi 
príbehom o negatívnej udalosti a hedonistickou životnou pohodou. Keď sa však pozornosť 
prenesie z hedonistickej na eudaimonickú životnú pohodu a subjektívny pocit dobrého života, 
negatívne skúsenosti môžu pre jednotlivca znamenať oveľa viac, ako len ohrozenie 
emocionálnej rovnováhy. Z hľadiska eudaimonickej životnej pohody negatívne udalosti 
predstavujú súčasne výzvy /challenges/ k objaveniu toho, čo jednotlivcovi ponúkajú – 
naratívnych príležitostí k osobnému rastu a zmene samého seba. Palsová /2006/ špecifikovala 
naratívny proces rastu, v ktorom dospelí: 
     a/ otvorene uznajú vplyv negatívnej životnej udalosti a do hĺbky preskúmajú jej význam;  
     b/ konštruujú vyriešené, pozitívne zakončenie príbehu, pričom vnímajú vlastné „ja“ ako 
pozitívne transformované touto skúsenosťou. 
     Z tohto hľadiska naratívna cesta k eudaimonickej životnej pohode sa nemôže zaobísť bez 
náročných životných situácií a schopnosti jednotlivca spracovať ich pomocou pozitívnej seba-
transformácie. To je vývinové smerovanie, ktoré Kingová a kol. /2000, podľa Bauer, 
McAdams, Palsová 2008, s. 95/ nazvali „ťažkou cestou k dobrému životu“.  
    Aj čoraz častejšie skúmaný fenomén – posttraumatický rast /Tedeschi, Calhoun, 1995; 
Figley, Bride, Mazza, Eds.,1997; Tedeschi, Park, Calhoun, Eds.,1998; Calhoun, Tedeschi, 
Eds., 2006/ sa v tomto kontexte môže javiť ako explorácia a zmena identity v naratívnom 
procese. 
 
1.5 Redempčné a kontaminačné sekvencie v životných príbehoch 
    Podľa McAdamsa a Bowmana /2002, s. 5/ “redempčná sekvencia je pohyb v rozprávaní 
životného príbehu od emocionálne negatívnej alebo zlej scény k emocionálne pozitívnemu 
výsledku.” Kontaminačná sekvencia znamená opačný pohyb – od dobrého k zlému. “V 
kontaminačnej sekvencii emocionálne pozitívna alebo dobra skúsenosť je pokazená, zničená 
alebo kontaminovaná emocionálne negatívnym alebo zlým výsledkom.” Významy, ktoré 
ľudia odvodzujú z “bodov obratu” vo svojom živote, majú významný vplyv na ich adaptáciu a 
duševné zdravie. 
    V koncepcii redempčných a kontaminačných sekvencií ako stratégií na konštrukciu 
významu životných tranzícií sa kladie dôraz na to, ako sa jednotlivec rozhodne konštruovať 
svoju realitu. Na druhej strane životné príbehy nie sú imaginované z “ničoho”, pretože sa 
zakladajú na realite tak osobne poznanej, ako aj konsenzuálne schválenej. Existuje komplexný 
vzťah medzi tým, čo sa “reálne deje”v živote osoby, a jej rozhodnutím, čo si bude pamätať a 
ako to bude chápať. Mc Adams a Bowman /2002/ životné príbehy považujú za 
psychosociálnu konštrukciu, ktorej spoluautormi sú jednotlivec aj kultúra, v ktorej žije. 
Jednotlivec v nej nachádza naratívne zdroje a rámce, ktoré formujú rozprávanie príbehu. 
Rôzne kultúry určujú pravidlá, ako rozprávať príbeh života. 
 
 
 



 32

Záver 
   V súvislosti s novými oblasťami a metódami  využitia naratívneho prístupu v práci s 
klientom sa otvára široký priestor pre psychologicko-poradenskú intervenciu. Veľkou 
inšpiráciou je už rozpracovaná naratívna terapia, ktorá môže do určitej miery rozšíriť 
prostriedky poradenského pôsobenia. Ako uvádza McLeod /2002/, úlohou  psychoterapeuta – 
poradenského psychoplóga, ktorý používa naratívny prístup, je byť tak poslucháčom, ako aj 
“spoluredaktorom” /coeditor/ príbehov, ktoré rozpráva klient.     
                
Príspevok je výstupom z grantovej úlohy MŠ SR VEGA číslo 1/0102/08 „Naratívny prístup 
v psychologickom poradenstve“ 
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