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Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce zkoumá humor v kontextu psychoterapie. V literárně
přehledové části je pozornost věnována využití protektivní funkce humoru v
psychoterapeutickém procesu. Tato část je založena na analýze závěrů vědeckých studií a
výzkumů, které se zabývají humorem v souvislosti se stresem, copingovými strategiemi,
resiliencí či regulací emocí. Dále se v práci zabýváme humorem v kontextu
psychoterapeutické práce – konkrétněji se práce zaměřuje na humor, jako na jednu ze
složek podporující úspěšnou komunikaci a v neposlední řadě je zde zkoumána možnost
využití humoru samotnými psychoterapeuty, jako nástroje chránícího je před syndromem
vyhoření.
V druhé části je předkládán návrh výzkumného projektu zabývající se možností
využití humoru v průběhu psychoterapie a to z pohledu samotných psychoterapeutů jako
určitého copingového nástroje či způsobu, jak preventivně předcházet syndromu vyhoření.
Klíčová slova:
humor, psychoterapie, terapeutický humor, copingové mechanismy, syndrom vyhoření

Abstract:
This bachelor's thesis deals with the topic of humor as a protective
psychotherapeutic tool. Its theoretical part brings a review of general information about
humor in context of psychotherapy and its connections. First of all it focuses on definiton,
process and forms of therapeutic humor. It mentions the conection between humor and
coping strategies, stres, resilience, self-efficacy and regulation of emotions. The work also
refers to humor from the view of psychotherapy – more specifically, the thesis focuses on
humor, as one of the components supporting successful communication and, lastly, there is
mentioned the possibilities to use humor as a coping mechanism agains burn-out syndrome
by psychotherapist.

The practical part offer the proposal about the effects of humor skills and sense of
humor psychotherapist on well-being and as a protective factor agains burn-out syndrom.
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Úvod
„Myslím, že humor má moc člověka polidštit, uvolnit v něm ventil, kterým odcházejí
všechny starosti, smutky a bolesti…“
– L. Lipský
Karel Čapek považoval humor za zvláštní způsob, kterým lze pozorovat a vnímat svět
kolem nás; dokonce ho považoval za umění – umění vidět svět z odlišné perspektivy. Právě
příležitost poodstoupit, změnit úhel pohledu je jedním ze základních pilířů – cílů i
psychoterapie. Přišlo nám tudíž přirozené a zároveň užitečné zabývat se v rámci bakalářské
práce humorem právě v kontextu psychoterapie.
Humoru jakožto psychologickému fenoménu je v posledních 20 letech věnováno stále
více pozornosti, a to nejen jako možnému obrannému mechanismu, psychoterapeutickému
nástroji či osobnostní charakteristice, ale také jako možnému indikátoru duševního stavu
jedince. Tento zájem jde v ruku v ruce se vzrůstající potřebou nalézat a zkoumat možnosti,
které skýtá pozitivní psychologie – její prvky a nástroje podporující psychické zdraví člověka,
konkrétněji pak ve spojení s well-beingem (Ruch, McGhee 2014). Martin uvádí, že smysl pro
humor je v současné západní kultuře vnímán jako žádoucí osobnostní charakteristika jedince
(Martin, 2007). Peterson a Selingman (2004) humor zařadili na seznam silných stránek
charakteru ke ctnostem, jež souhrnně zaštiťuje pojem transcendence (Wellenzohn, Proyer &
Rush, 2016). Peterson a Selingman (2004) uvádějí, že kapacita humoru jakožto psychická síla
je patrná zejména ve chvíli, kdy jednotlivec či skupina čelí nepřízni osudu. Humor pak
napomáhá zmírnit, potlačit, přerušit či dokonce trvale nahradit negativní dopad nastalé
zatěžující situace.
Vědci zabývající se psychoneuroimunologií v posledních letech zkoumají vztah mezi
emocemi, kognicí a zdravím jedince, což se spolu s rozvojem pozitivní psychologie mohlo
spolupodílet na rostoucím zájmu právě i o samotný humor, jakožto jeden z budoucích
klíčových faktorů intervence v oblasti duševního zdraví (Schafer, 2003). Kromě toho si studie
všímají i jeho protektivní funkce a možného využití v rámci psychoterapeutické práce, což je
ústřední téma námi předkládané práce.
První zmínky o humoru jako léčebné metodě nalezneme již ve Starém zákoně, jenž
veselé, radostné srdce označuje za dobrý lék hojící rány. Ve 14. století Henri de Mondeville,
francouzský chirurg, napsal, že dobrý chirurg by měl mít na zřeteli i povzbuzení svého
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pacienta, snahu vést jej k radosti a veselí, což umožňují pacientova rodina a jeho nejbližší
přátelé tím, že jej povzbudí a zpestří jeho trápení vyprávěním vtipů (Kuiper, 2012). Za
významný podnět a katalyzátor výzkumů věnujících se humoru však považujeme obsáhlou
publikaci od Martina The psychology of humor: an integrative approach. Stopu jeho více než
třicetileté výzkumné činnosti věnované právě humoru nalezneme v řadě disertačních a
vědeckých prací.

Kromě Martina jsou významnými osobnostmi, jež zasvětili svoji

výzkumnou činnost humoru, například Cann a Svebak.
Vzrůstající zájem o humor dokládají také asociace jako ISHS, jež vydává časopis,
který publikuje vědecké články zabývající se humorem: Humor: International Journal of
Humor Research. AATH též vydávající časopis Humor Connection; American Humor Studies
Association (AHSA) či vědecký časopis Humor & Health journal. Konají se i konference,
jejichž ústředním tématem je právě humor jako psychoterapeutický nástroj, jako určitá forma
copingové strategie či jako protektivní faktor v rámci psychického zdraví jedince. A nakonec i
weby,

které

se

věnují

humoru,

a

to

dokonce

jako

sebeléčebnému

nástroji

(http://www.stressdoc.com/hr_com.htm). Do současné doby byly sepsány i samostatné
příručky věnující se humoru, a to přímo v kontextu psychoterapie: Buckman The Handbook of
humor: Clinical applications in psychotherapy; Fry a Salameh Handbook of humor and
psychotherapy: Advances in clinical use of humor.
Cílem předkládané bakalářské práce je tedy shromáždit poznatky z oblasti psychologie
humoru v kontextu psychoterapie. V práci se zaměříme na humor, jenž přichází ze strany
psychoterapeuta a směřuje ke klientovi a naopak. Dále na to jak humoru v podobě
„sebeintervence“ užívají samotní psychoterapeuté a jak na jeho přítomnost v terapii pohlížejí
klienti.
Z hlediska definic, ukotvení a přiblížení se humoru jako psychologickému jevu se s
dovolením odkážeme na bakalářskou práci kolegyně Povalové Čím je humor jako
psychologický jev zajímavý?, jíž se podařilo přehledně shrnout a vystihnout základní poznatky
o humoru jakožto psychologickém fenoménu.
Empirická část bakalářské práce bude zahrnovat návrh kvantitativního výzkumu
mapující možný vztah mezi jednotlivými styly humoru a syndromem vyhoření u
psychoterapeutů.
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1 Humor
,,Možná jste již slyšeli o rozdílu mezi nebem a peklem: V nebi lidé
vtipy vyprávějí, v pekle je rozebírají.“
J. K. Zeig – Indukce hypnózy
Humor je široce chápaný a různě definovaný psychologický konstrukt, který v sobě
zahrnuje kognitivní procesy a emocionální složku, jež vznikají především v rámci
interpersonálních vztahů (to však nevylučuje, že se jedná i o čistě intrapsychický jev). Většina
výzkumů a publikací pracuje s konceptem smysl pro humor.
Smysl pro humor1 lze definovat jako trvalý rys osobnosti (Martin, 2007) s tím, že se
jednotlivé výzkumy liší perspektivami, jimiž na tento konstrukt pohlížejí – smysl pro humor
jako chování (sklon smát se často, vyprávět vtipy ostatním, pamatovat si vtipy atd.); jako
součást temperamentu (veselost); postoj; optika skrz níž pozorujeme okolní svět; jako určitá
strategie (sklon udržet si humor během nepřízně osudu); dispozice; schopnost vytvářet nové
podněty; někteří autoři hovoří o druhu estetické reakce (způsob ocenění). Dle Budinského
(2001) je humor chápán nejen jako legrace a komika, ale také jako celková pozitivní orientace
člověka, radost, pohoda. V rámci výzkumu humoru je tak jednou z výzev hledání souvislostí
mezi humorem (jeho jednotlivými složkami, styly), úspěšnou adaptací jedince a duševním
zdravím (Martin, 2007). Nejčastěji je humor spojován s celkovým well-beingen (Paéz, 2013).
Humor jako stabilní osobnostní tendenci potvrzují například výzkumy Hehla a Rucha, jež ji
definují skrze chování (smích či úsměv) a prožívání (pocity pobavení, veselí).
Z hlediska pozitivní psychologie může být humor vnímán jako adaptivní síla
představující důležitý aspekt holistického pojetí zdraví a zároveň jako potencionálně
prospěšný zvládací mechanismus či copingová strategie (Rutchick, 2013). Jako příjemná
lidská činnost vznikající obvykle na základě sociální interakce (Kuiper et al, 1993). Na humor
lze nahlížet i jako na určitou formu hry, jejímž prostřednictvím jsme schopni změnit náš
postoj a vnímání k zprvu negativně prožívané situaci směrem k jejímu pozitivnějšímu pólu.
Díky kognitivně-percepčnímu procesu, jenž je v humoru zahrnut, se nám naskýtá
šance určitou událost, situaci, člověka, nápad či obraz interpretovat s určitým odstupem,
nadhledem a vyjádřit tak v akceptovatelné podobě například nepřiměřenost situace, její
zvláštnost, nečekanost. To, že nás někdo či něco ranilo, rozrušilo. Na humor lze tedy pohlížet

1

Pro měření smyslu pro humor vytvořil Svebak (1996) dotazník SHQ.
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jako na nápaditou hru se slovy, činy, představami. Jako na možnost pozastavit se
prostřednictvím nasměřování naší pozornosti na mnohoznačnost vnímaného, na pestrost
interpretací a konstruování reality kolem nás. Či projevit emoce, jež by byli v přímé podobě,
neakceptovatelné či nepřijatelné (Martin, 2007).
Humor krom toho napomáhá i v procesu učení a je cenným nástrojem v budování
mezilidských vztahů. Lze jej definovat jako převážně interpersonální jev, přestože některé
aspekty humoru jsou považovány za důležité v intrapsychických procesech (Martin et al.,
2007). V sociálním kontextu humor plní řadu funkcí, jako jsou například sociální kontrola,
soudržnost skupiny a její integrace (Martin, 2007). Bylo zjištěno, že používání humoru
snižuje společenskou vzdálenost mezi jednotlivci v průběhu prvních setkání, a podílí se tak na
kohezi skupiny (Graham, 1995). V rámci této práce budeme vycházet z teoretického rámce
vyvinutého Martinem (2007) a to převážně proto, že většina výzkumů pracuje právě s tímto
konceptem humoru.
Dle Martina (2007) je nezbytné pro pochopení humoru vycházet z předpokladu, že
existují jeho dvě základní dimenze. První z těchto dimenzí se týká skutečnosti, že humor
může mít buď tzv. benigní (,,neškodnou“) nebo zraňující (,,škodlivou“) formu. Druhá
dimenze se pak týká vztahu – buď jej vztahujeme k sobě samému či směrem k druhým.
Tedy, že užití humoru vede k posílení vztahu s druhými či k posílení sebe sama. Z těchto
dvou základních dimenzí humoru se odvozují čtyři styly humoru. Humorný styl je vlastně
způsob, jakým jednotlivci projevují svůj smysl pro humor v sociálních situacích.

a)

Afiliativní ,,přátelský“ humor (affiliative)

b)

Sebepovzbuzující (self-enhacing) humor

c)

Agresivní humor (aggresive)

d)

Sebeodmítající humor (self – defeating).

Tento model vytvořil Martin (2007) společně s kolegy před více než dvanácti lety.
Celý koncept humorných stylů se stal jedním z hlavních teoretických rámců používaných v
psychologických výzkumech zabývajících se smyslem pro humor.
Afiliativní humor zahrnuje použití humoru v sociálních situacích takovým způsobem,
kdy napomáhá posílit vzájemné vztahy, zvyšuje soudržnost skupiny a snižuje napětí například
vyprávěním humorných anekdot nebo vtipů s úmyslem navodit klid u druhých. Osoba, která
je charakterizována afilitivním stylem humoru, může říct humorné věci, aby zvýšila
4

soudržnost mezi lidmi a zároveň posilovala pocit sebepřijetí (Martin, 2007). Jedná se tedy o
benigní formu humoru sloužící k posílení mezilidských vztahů. Na význam humoru v
interpersonální rovině poukázal výzkum Canna a spol. jehož závěrem bylo, že partnerství
dvou lidí s podobným stylem humoru bývá spokojenější (Cann & Matson, 2014; Zhao, Wang
& Kong, 2014). Negativní vztah mezi afiliativním humorem a depresí vyšel například ve
výzkumu Frewena et al., 2008.
Sebepovzbuzující humor je definován jako tendence udržovat humoristický pohled
na život v situacích, kdy ostatní tento pohled nemusí sdílet. Znamená to tedy použití humoru
jako určité strategie během překonávání životních překážek, nesnází a náročných stresových
situací (Salavera, 2018). Je více spojen s intrapsychickými procesy a bývá užíván jako
způsob, jak se vyrovnat se zátěží (Martin, 2007). Jedinec, pro kterého je sebepovzbuzující
humor charakteristický, je schopný si i v nepříjemných situacích humor udržet, a dokonce jej
aktivně vytvářet či hledat. Užití sebepovzbuzujícího humoru se tak podílí na prevenci před
zaplavením negativními emocemi. Podobně jako afiliativní humor se sebepovzbuzující řadí k
benigní formě humoru s cílem posílit vnitřní integritu daného jedince. Proto se předpokládá,
že jak affilitivní, tak i sebepovzbuzující humor budou mít negativní vztah k emocím, jako je
deprese a úzkost, naopak budou pozitivně souviset s psychickou pohodou (Martin, 2007).
Agresivní humor je spojován s tendencí využívat humor ke kritice či manipulování s
druhými pomocí sarkasmu, ironie, či úrážlivých vtipů. Často se jedná o vtipy, které mají
sexistický či rasistický podtext, a jejímž cílem, je druhého člověka či skupinu zesměšnit
(Salavera, 2018).
Sebeponižující humor je humor, kdy jedinec říká vtipy či vytváří „zábavu“ na úkor
sebe sama. Zahrnuje to použití humoru v jeho negativní podobě, jakožto způsobu obrany,
pomocí níž dochází k zakrývání skutečných pocitů daného jedince. Tento styl humoru se jeví
jako pokus o získání sociálního uznání na úkor sebe sama vycházející z nízké sebeúcty
(Salavera, 2018).
Dříve zmiňovaní autoři Martin a Kuiper (2016) považují afiliativní a sebepovzbuzující
humor za potenciálně prospěšné pro well-being, zatímco zbylé dva styly (agresivní a
sebeponižující humor) působí nepříznivě nejen na ty, jež daný styl užívají, ale i na jejich
5

okolí. Tyto styly humoru jsou obzvláště důležité vzhledem k jejich vztahu k tělesnému a
psychickému zdraví (Capps, 2006; Dionigi, Gremigni, 2013; Erickson, Feldstein, 2007),
souvisí s životní spokojeností, úlevou od bolesti a celkovým zdravím jedince (Martin, Kuiper
2016). Afilativní a sebepovzbuzující humor negativně souvisí s některými aspekty
psychických poruch, jakými jsou úroveň stresu, osamělost, ostýchavost, symptomy deprese,
generalizovaná úzkostná porucha, interpersonální prediktory sebevraždy a sebevražedné
myšlenky (Cann et al., 2010; Fitts et al., 2009; Martin, 2007; Tucker et al., 2013).
Někteří autoři naznačují, že humor hraje podstatnou roli v mezilidských vztazích,
jelikož zlepšuje a zvyšuje četnost pozitivních mezilidských interakcí, pomáhá snižovat
psychický stres a regulovat konflikty (Cann, Etzel, 2008; Heintz, 2017; Leist, Müller 2013).

1.1 Terapeutický humor
,,Humor je jako neprůstřelná vesta chránící nás od zdevastování
negativními emocemi.“
V. Robinson, 1977
Oficiální definice terapeutického humoru, dle AATH, formálně přijatá v roce 2000,
vymezuje terapeutický humor jako jakoukoliv intervenci podporující zdraví a wellness
jedince, a to skrze povzbuzení klienta podívat se na životní situaci s humorem, s využitím
hravého objevování, exprese či zhodnocení absurdity anebo neslučitelnosti člověkem
prožívané životní situace. Tato intervence by měla zlepšit zdraví jedince či by měla být užita
jako doplněk léčby s cílem usnadnit proces léčení či zvládání fyzických, emocionálních,
kognitivních a spirituálních obtíží (Martin, 2007).
Pod pojmem terapeutický humor si lze tedy představit jakoukoliv srdečnou, radostnou
a humornou interakci, jejímž cílem je kreativně a konstruktivně zlepšit psychickou pohodu
klienta (Kulka, 2008). Poslední tři dekády výzkumů a teoretických tezí zabývajících se
humorem ukázaly, že humor je nedílnou součástí psychické pohody (well-beingu), jedním z
aspektů resilience a jednou z adaptivních forem copingových strategií (Kuiper, Martin &
Olinger, 1993).
Fry a Salameh (1987) poukazují na to, že terapeutický humor by měl být dobře
načasován a užit s ohledem na citlivost a specifické potřeby daného klienta. Dále uvádí, že
moudrý psychoterapeut si je vědom, kdy se užití humoru naopak vyvarovat a to v závislosti
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na probíraném tématu, klientově úrovni zaujetí, schopnosti vstřebávat informace přicházející
směrem od psychoterapeuta a na klientově úrovni sociální kognice. Humor považují za dar,
který psychoterapeut může klientovi nabídnout, protože skrze něj lze konstruktivním
způsobem získat nový a pozitivní pohled na situaci a zároveň poukázat na její řešitelnost
(Fry & Salameh, 1987).
Dle Franziniho (2001) v sobě terapeutický humor zahrnuje jak záměrné a úmyslné
užití humorných technik, tak i prvky spontaneity, které terapeut používá cíleně s tím, že se
podílejí na změně chování a prožívání klienta, na jeho sebepoznání a sebepřijetí.
Psychoterapeutický humor má řadu podob. Od formálních strukturovaných vtipů či hádanek,
přes vyzdvihnutí absurdity, parapraxe (verbální i neverbální), příklady nelogického
uvažování, přehánění a nadsázky vyhnané až do extrému, až po ilustrování univerzálních
lidských křehkostí, přeřeknutí, opakování zábavných point. Často je výsledkem pozitivní
emocionální zážitek sdílený psychoterapeutem a klientem, jež může mít podobu od tichého
empatického veselí až po hlasitý smích (Franzini, 2001). Rozlišovat mezi humorem jakožto
konstruktem a smíchem jako určitým chováním je důležité a má svůj dopad na výzkum. Tyto
pojmy je třeba nezaměňovat, jelikož k humoru a smíchu se váží odlišné konsekvence, jež by
mohly být také předmětem výzkumného zkoumání (Franzini, 2015).
Psychoterapeutický humor je tedy komplexním jevem skládajícím se z několika
složek:
•

z emoční (zvýšení/zlepšení prožívání pozitivních emocí);

•

z kognitivní (změna perspektivy);

•

z fyziologické a behaviorální komponenty představující například smích, úsměv a
jejich doprovodné procesy;

•

a ze složky sociální (posílení pocitu sounáležitosti, která může být využita jako
protektivní faktor v rámci budování psychoterapeutického vztahu a následné
psychoterapeutické práce).

Díky tomu, že humor působí na řadě psychických i tělesných úrovních, můžeme skrze
něj ovlivňovat a měnit psychickou pohodu jedince, posilovat jeho schopnost vyrovnávat se se
stresem a také zvědomit jeho schopnost moderovat úroveň sociální podpory (Martin, 2007).
Humor může do jisté míry zmírnit nepříznivé účinky prožívaného stresu dotýkající se našeho
psychického i fyzické zdraví (Kuiper, Martin & Olinger, 1993).
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Lazarus a Folkman (1984) se domnívali, že změna kognitivního rámce potencionálně
stresující životní zkušenosti je důležitá při určení, zda daná situace pro nás bude mít
nepříznivý fyziologický a psychologický dopad či nikoliv. Prvky jako hravost, lehkost, určitý
nesoulad a zmenšení, jež užití humoru přináší, napomáhají právě takovémuto druhu
kognitivního přerámování, tím že poskytnou prostor pro odstoupení, získání náhledu a
posilování pocitu integrity i v dobách, kdy se přímo nedaří.
Edwards (2013) hovoří o humoru jako adaptační síle. Thorston a Powell upozornili
na protektivní kapacitu v něm ukrytou. Cardeña (2003) humor chápe jako určitý
psychologický nástroj, jež je silně ovlivňován environmentálními a kulturními faktory.
Přiblížit se pochopení tohoto fenoménu nám může pomoci i uvědomění si rozdílu v užívání
humoru – zda slouží k podpoření našeho self (sebepojetí, sebehodnocení atd.) či je užíván
jako nástroj zlepšující vztahy s ostatními lidmi. Richman (2003) ve své práci uvádí, že humor
může pomoci lidi vzájemně propojovat, sbližovat je, podporovat prostředí vzájemné harmonie
a budovat psychologickou rovnováhu. Zároveň dochází prostřednictvím smíchu ke snižování
míry prožívané úzkosti, deprese, stresu a řady dalších negativních emocí.
Erwards (2013) ve své práci polemizuje o různých významech a konsekvencích, jež se
humoru v kontextu pozitivní psychologie týkají. Jednou z nich je mechanismus indukce
pozitivních emocí, které doprovázejí vnímání a prožívání humoru, díky čemuž může humor
přispívat k jedincovu well-beingu. Jak již bylo výše napsáno kognitivní složka humoru
propojená s posuzováním konkrétních okolností jako absurdních či vtipných vyvolává
výrazné emociální prožitky radosti, které vytvářejí protipól k negativním emocím.
Mimo to jako další důvod, proč je humor významným fenoménem pozitivní
psychologie Erwards (2013) uvádí jeho dopad na sociální vztahy a mezilidskou komunikaci.
Chápe jej jako nástroj, kterým lze posilovat interpersonální vztahy. Již v úvodu kapitoly
humor definujeme jako neodmyslitelně společenský jev. Jedinci, kteří jsou schopni užívat
adaptivní formy humoru například k neutralizaci konfliktních situací; způsobu, jak druhým
poodkrýt sebe sama i s chybami a nedokonalostmi, a to beze strachu a navíc s humorem,
poskytují tak ostatním emociální podporu; v neposlední řadě jsou schopni při stresujících
situacích v rámci sociální interakce vtisknout do komunikace pozitivní nadhled a odstup díky
čemuž vytvářejí bohatší sociální podpůrnou síť a více uspokojující mezilidské vztahy (Martin,
2007). Pestrá a pevná sociální síť je jedním z nejvýraznějších protektivních faktorů
psychického zdraví jedince (Kebza, 2005).
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Jedna věc je jistá, potenciál humoru lze nalézt v jeho schopnosti generovat pozitivní
emoce a nahradit jimi i ty negativní jako je vztek, smutek, úzkost či depresi. Což hraje
klíčovou roli v udržování a rozvoji našeho celkového psychického i fyzického zdraví
(McGhee, 2010).
Dle Petersona a Selingmana (2004) nám humor umožňuje vytvářet zábavu, stimulovat
celou řadu pozitivních emocí a zároveň jde o vysoce ceněný osobnostní rys přispívající k
atraktivitě člověka; humor má dále schopnost spojovat lidi (například sdílení vtipů a
humorných historek); jedná se o fenomén, jež je silně kulturně podmíněn a ztráta smyslu pro
humor je často patrná v různých formách psychopatologie člověka, což naznačuje, že smysl
pro humor je znakem duševního zdraví jedince.
Kromě toho bylo prokázáno, že se humor podílí nejen na redukci depresivních
symptomů u klientů navštěvujících svépomocné skupiny (Morgan, Jorm, 2008), ale že
pomáhá snižovat úroveň hněvu, deprese a úzkosti u pacientů s psychotickou diagnózou a také
je účinným nástrojem pomáhajícím jim se zvládáním sociálních kompetencí (Gelkopf, Gonen,
Kurs, 2006). Například Stevens (2012) ve svém výzkumu zaměřeném na pacienty trpící
demencí poukázal na to, že humor přispívá k posílení pocitu sebeúcty a zároveň podporuje
trénink jejich paměti. Ventis (1987) zmiňuje, že katarzní efekt smíchu, jež bývá často sporný
a hojně diskutovaný, není rozhodujícím v hodnocení celkového potencionálního
terapeutického účinky humoru.
Za trefný a výstižný příspěvek k diskuzi o terapeutických účincích humoru
považujeme myšlenky Sultanoffa (2003), jež věří, že hlavní benefit ukrytý v humoru se
neskrývá ve smíchu, ale v možnosti korigovat kognitivní a emocionální zážitek, čímž se
snižuje emocionální stres a podílí se tak na změně negativního myšlení.
Buckman (1980) vytvořil seznam úvah/myšlenek týkajících se užití terapeutického
humoru:
•

než se užije humoru, měly by být položeny základy terapeutického vztahu;

•

humor napomáhá deaktivovat nevědomý odpor klienta, což otvírá cestu k
terapeutickému průzkumu pro klienta bolestivých a konfliktních témat;

•

má-li být humor efektivní, podobně jako jakákoliv jiná intervence, je třeba jej
užít ve vhodnou chvíli;

•

humor řadí na nejvyšší příčku pomyslného žebříčku obranných mechanismů;
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•

je v pořádku, pokud se humor vynořuje v průběhu práce na bolestivých
tématech;

•

tím, že humor umožňuje obejít cenzury přicházející ze superega, vytváří
prostor egu pro řízené prozkoumávání nevědomého materiálu;

•

inkongruence a prvek překvapení zahrnuté v humoru činí interpretaci v
kontextu psychoterapeutické práce přijatelnější/snesitelnější.

Humor a chování
Mareš (2003) identifikoval několik sociálních aspektů humoru, které se dotýkají
chování jedince i skupiny v rámci zdravotní péče. Patří mezi ně usnadnění začlenění jedince
do skupiny, příležitost ukázat určitou svoji potřebu, sbližování lidí, uvolnění napětí ve
skupině, navození spolupráce při léčbě, upevnění určitého typu sociálního vztahu,
zprostředkování sociální opory ve stresových situacích, odvádění pozornosti od nepříjemných
zážitků ve společnosti jiných osob a snížení intenzity jejich prožívání, usnadnění
rekonvalescence a opětovné sociální začlenění do společnosti.

Humor a kognice
Během vnímání humoru dochází ke kognitivním procesům, jež stimulují emoční
systém. Reakcí na humor je tak emočně kladně zabarvená myšlenka, na jejímž vzniku se
podílí přefrontální kůra a limbický systém (Martin, 2007). Jednou z důležitých vlastností
humoru je jeho schopnost slučovat neslučitelné. Mezi proměnné, které mají vztah k vnímání
humoru, patří například věk, pohlaví, vzdělání, mateřský jazyk a kultura (Martin, 2007).

Humor a biochemie
Humor má pozitivní dopad přímo na fyzické zdraví jedince. V posledních letech
odborníci stále výrazněji a častěji začleňují terapeutický humor do procesu léčby a udržování
zdraví člověka (Godfrey, 2004). Studie, jež zkoumaly vzájemnou korelaci mezi pozitivními
emocionálními stavy indukovanými humorem a následnými účinky na zdraví člověka
ukázaly, že intervence založené na humoru vedou ke zvýšení tolerance vůči vnímané bolesti;
ke zvýšení obranyschopnosti; a ke snížení kardiovaskulárních symptomů vyvolaných
důsledkem prožívání negativních emocí (Martin, 2007). Zmírnění prožívané bolesti je
způsobeno vyplavením endorfinů. Dále dochází k relaxaci muskuloskeletárního, dýchacího a
kardiovaskulárního systému. Pozitivně humor koreluje i s imunologickým systémem, jelikož
10

se podílí na zvýšené tvorbě imunitních látek (Martin, 2007). Studie provedená McGhee
(1999) prokázala pozitivní korelaci mezi humorem (smíchem) a snížením hladiny alespoň čtyř
neuroendokrinních hormonů spojených se stresovou reakcí. Včetně epinefrinu, kortizolu,
dopaminu a růstového hormonu (McGhee, 1999). Pert (1999) uskutečnil výzkum, jehož
závěry podporují všeobecně uznávaný duální vztah mysli a těla. Ukázalo se, že sportovci
používající humor, mají výhodu oproti ostatním sportovcům, kteří tak nečiní a to proto, že u
nich dochází právě ke snížení stresových hormonů. To jim pomáhá zlepšit výkon. Dochází k
lepšímu průtoku krve, snižuje se vnímání bolesti, krevní tlak a zároveň je díky veselí a smíchu
posilováno srdce. K podobným závěrům dospěl i Miller (2009), jež zjistil, že smysl pro humor
může být ochranným faktorem před srdečními chorobami či Berk (2001), jež napsal, že smích
může nejen měnit hladinu některých hormonů spojených se stresem, ale také se podílet na
změně aktivity NK buněk, což vede k imunomodulaci. Berkovi poznatky podporuje dále
práce Labotta (1987). V novější studii (Zuzanek, 2015) bylo dobře zdokumentováno, že smích
zvyšuje hladiny imunoglobulinů IgA a IgG. Bains a kol. (2014) píší, že smích zvyšuje kvalitu
života u starších dospělých. Smíchem se uvolňují neuropeptidy, jako jsou endorfiny a
enkefaliny, které jsou přírodními opiáty a činiteli potlačujícími bolest. Během smíchu dochází
k uvolnění svalového napětí a ke zklidnění sympatického nervového systému. Cogan a kol.
(1987) prokázali klinickými experimenty, že práh bolesti se posunul směrem výše u subjektů
po záchvatu smíchu.
Výše uvedené pozitivní účinky humorných intervencí (především analgetické účinky
humoru a jeho vztah k imunitě člověka) byly experimentálně ověřeny v kontrolovaných
laboratorních podmínkách (Porterfield, 1987). Ve studii zkoumající souvislosti mezi
chováním regulovaným na základě emocí u pacientů, kteří postoupili léčbu rakoviny prsu,
vedlo užití humoru k výraznému snížení negativních účinků a neuroendokrinních reakcí na
léčbu (Mathews, 2016).
Na druhou stranu existují i výzkumy, jímž se nepodařilo prokázat významně
signifikantní vztah mezi proměnnými, jimiž byly humor, imunita, tolerance k bolesti,
kardiovaskulární onemocnění a změny tělesné hmotnosti (Kerkkänen et al 2004; Martin,
2007). V souvislosti s tím se výzkumníci shodují na potřebě výraznější metodologické
rigoróznosti při zkoumání humoru (například vytvoření operacionálních definic, které by
rozlišovaly mezi jednotlivými potencionálními složkami humoru) (Kuiper, Grimshaw, Leite,
Kirsh, 2004).
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Doprovodným projevem humoru je smích, jenž v rámci fyziologie souvisí s nárůstem
srdeční a dechové frekvence, s hloubkou dechu a tím i celkovou spotřebou kyslíku. Po této
fázi zvýšení dochází ke svalové relaxaci a snížení srdeční a respirační frekvence a také ke
snížení krevního tlaku (Strean, 2009). Mimo to bylo prokázáno, že se smích podílí na snížení
hladiny stresových hormonů, jako je kortizol nebo adrenalin (Fry, 1963). Longitudinálním
pozorováním bylo zjištěno, že existuje nižší úmrtnost mezi lidmi po srdečním infarktu, kteří v
této zkušenosti nacházejí pozitivní momenty, kterým se dovedou zasmát (Tedeschi, Calhoun,
2004).

1.2 Psychoterapie
,,Psychoterapie je vytváření živné půdy pro přeskupení vnitřní síly.“
-

M. Erickson

V úvodu knihy Umění psychoterapie si Zeig pokládá otázku: Co je to psychoterapie?
V rámci konference, jež proběhla v roce 1985 ve Phoenixu, vystoupila řada tehdejších
odborníků a expertů psychoterapie a každý pohlížel na její vymezení trošku odlišným
způsobem. On sám vymezuje psychoterapii, jako interpersonální proces, v rámci, kterého
terapeut pomáhá posílit klienta, aby tak klient mohl dosáhnout něčeho, co si předsevzal,
ale doposud mu k dosažení cíle sházely prostředky, jelikož ve skutečnosti nevěřil, že je
jeho předsevzetí možné. V tomto koncepčním rámci pak práce psychoterapeuta spočívá v
tom, že neuvěřitelné činí uvěřitelným, dosažitelným a možným. Psychoterapii chápe jako
prostor, ve kterém lze prezentovat myšlenky klienta takovým způsobem, který mu zpětně
poskytuje šanci na ně konstruktivně a dle vlastní vůle odpovídat (Zeig, 2005).
Psychoterapie je tedy proces, v rámci, kterého terapeuti na základě svého specifického
teoretického rámce vytvářejí intervenční postupy, které jsou navrženy tak, aby podpořily a
stimulovali u klientů emocionální, kognitivní a fyziologické změny a zároveň vedly i ke
změnám v jejich chování (Schaefer, 2003). Základním cílem psychoterapeutické práce je tedy
pomoci klientům cítit se lépe a jednat jiným způsobem než doposud. Aby bylo dosaženo
těchto cílů je zapotřebí vytvářet intervence, které ovlivňují jeden ze čtyř základních lidských
procesů: náladu, chování, myšlení a fyziologické reakce (Greenberger, Padesky, 1995). Tyto
bazální složky fungují ve vzájemné interakci nejen mezi sebou, ale také v rámci informací
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přicházejících zvnějšku, z prostředí. Jsou ovlivňovány i zkušenostmi daného člověka. Změna
jedné složky vede tak ke změnám i dalších složek (Schaefer, 2003).
Jednotlivé psychoterapeutické směry a školy zaměřují svoji pozornost na jeden z
těchto procesů a skrze něj se snaží působit na psychiku jedince. Gestalt psychoterapie, přístup
zaměřený na člověka a další humanisticky orientované směry kladou důraz primárně na
emoce jako katalyzátory změn. Behaviorálně orientovaní terapeuté se zaměřují primárně na
chování, jako cestu skrz níž, lze moderovat psychický stav klienta a například kognitivněracionálně emoční směry pracují zejména s restrukturací myšlenek. Intervence využívající
psychofarmaka pak primárně cílí na změny prostřednictvím fyziologických procesů.

Terapeutická podstata humoru v rámci psychoterapie pak spočívá v tom, že humor
podněcuje změny ve všech čtyřech základních složkách lidské zkušenosti (Sultanoff, 2003). A
přináší tak možnost určité intergrace výše zmíněných typů psychoterapie. Psychoterapeuti,
kteří se naučí efektivně integrovat intervence založené na humoru do psychoterapeutického
rámce, tak zvyšují svoji schopnost pomoci klientům zmírnit jejich emocionální strasti a
vytvářet nové, zdravější způsoby chování (Gelkopf, Kreitler, 1996).
Intervence založené na humoru mohou sloužit jako léčebné strategie pomáhající
klientům docílit změn na emocionální, behaviorální, kognitivní a fyziologické úrovni. Dále
mohou být užity jako diagnostický nástroj či jako prostředek podílející se na vytváření a
posilování vřelého léčebného terapeutického vztahu (Schaefer, 2003).
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Kulturní podmíněnost
Je pravděpodobné, že právě úhel pohledu, ze kterého zdraví posuzujeme, je klíčový
pro jeho definici (Křivohlavý, 2001). Podle Rickse a kol. (2014) by měl terapeut před
zacílením humoru zvážit, z jakého kulturního prostředí klient pochází a jaké jsou jeho
hodnoty dané rodinou. V případech, kdy terapeut a klient pocházejí ze stejných kulturních
prostředí, může být pro klienta užitečné použít odkazů na běžné stereotypy a humorné zážitky
prostřednictvím vyprávění příběhů nebo sdílení vtipů. V případě, že klient přichází z jiného
kulturního zázemí nežli terapeut, je třeba dbát opatrnosti se začleněním humoru a vtipů.
Terapeut by se měl snažit předejít možným nedorozuměním a negativním následkům takovéto
intervence, tím, že se nejdříve pokusí seznámit s kulturním kontextem daného klienta (Garrett
a kol, 2005; Maples a kol., 2001; Vereen, a kol, 2006).
Ti, kteří zkoumají vztah kulturních faktorů a posílení, vyjadřování humoru, také
podporují multidimenzionální perspektivu. Cardeña (2003) například považuje humor za
nástroj, spíše než za rys, který je silně ovlivňován environmentálními a kulturními faktory. Na
podporu této teorie našel Cardeña zvláštní typy humoru, které se vyvíjejí a používají
strategicky mezi utlačovanými komunitami (např. používání humoru afrických Američanů
pro přežití a řešení diskriminace a vykořisťování). V důsledku toho Cardeña tvrdil, že nemůže
existovat jednotná definice humoru.
Zohledněním všech těchto faktorů (Ruch, 1998) byl vytvořen seznam aspketů
spojených s kulturní podmíněností:
•

chování spojené s humorem jedince vychází z jeho celoživotního vývoje a řady
osobních zkušeností s druhými,

•

je třeba jej chápat v širších kontextech,

•

s ohledem na sociokulturní a fyzické prostředí jedince (Ruch, 1998).

Profesionálové v oblasti duševního zdraví by měli mít na zřeteli korelaci kultury,
negativních vlivů stigmatizace a schopnosti čelit jí pomocí humoru (Cardeña, 2003).
Například Garrett a kol (2005) poznamenali, že dokonce i něco tak jednoduchého jako vtip
nebo humorný příběh mohou nabídnout mnohem více poznatků o kultuře, než může být na
první pohled patrné.
Garrett et al. (2005) považoval humor za integrální součást života a jednoty původních
obyvatel Ameriky. Smích může pomoci zmírnit stres a zároveň může podporovat prostředí
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pospolitosti, harmonie a rovnováhy, což je důležité pro přežití kmenové komunity. Součástí
léčebných obřadů je často sdílení příběhů vedoucích následně ke spontánnímu humoru a jeho
doprovodným projevům. Zdá se, že humor v rámci této komunity má afiliativní funkci.
Humor napomáhá k rozptýlení napětí, ke zvládání konfliktů, k jemnému způsobu, jak sdělit
určitou zprávu a také má nezastupitelnou roli v procesu vzdělávání, kdy společně s pozitivním
naladěním jedince mu předává i určitou informaci, myšlenku (Garrett, et al. 2005).

1.3 Benefity a limity humoru
,,Humor hravého člověka vyrostl z pozemské
nedokonalosti a rozkvetl v lásku ke světu.“
-

H. Lützler

Franzini (2001) ve své práci předkládá výčet pozitivních funkcí a potencionalit, které
skýtá užití humoru v kontextu psychoterapeutické práce:
•

humor může vést ke sdílení pozitivních emočních zážitků/prožitků mezi
psychoterapeutem a klientem;

•

napomáhá k vytvoření/navázání raportu;

•

pomáhá nahlédnout klientovi na jeho iracionální myšlenky a nelogičnosti v
procesu myšlení;

•

podporuje rozvoj klientova self-efficacy pro vypořádávání se s náročnou
životní situací (Franzini, 2001).

Vereen et al. (2006) doplňuje Franziniho výčet dalším souborem funkcí, mezi něž řadí
schopnost humoru rozpustit rigidní obrany klienta, upozornit či úplně změnit stereotypy v
klientově myšlení a v postojích, dále umožňuje klientům vyjádřit hostilitu a frustraci a v
neposlední řadě zdůrazňuje kognitivně-percepční aspekty humoru, které mohou poskytnout
terapeutickému procesu alternatvní metody skrze něž klient objevuje nové perspektivy, nové
způsoby řešení problémů a rozvíjí své copingové schopnosti/schopnosti zvládání (Vereen et
al., 2006).
Myšlenka, že humor má své místo v kontextu psychoterapeutické práce a je užitečným
nástrojem, je podporována napříč všemi psychologickými směry a systémy zahrnující
například kognitivně-behaviorální přístupy (Abrams, Ellis, 1994; Ortiz, 2000; Ventis, Higbee,
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Murdock, 2001), gestalt psychology a psychoterapeuty (Jacobs, 2009), existenciálně
orientovaný přístup (Maples et al., 2001), adleriány (Rutherford, 1994), psychoanalyticky
pracující terapeuty (Freud, 2005) a zejména pak nejvíce prostoru je humoru a benefitům, jež
přináší, věnováno v systemicky orientovaných postmoderních směrech.
(Franzini, 2015) vytvořil seznam potencionálních benefitů a rizik týkajících se
implementace humoru do psychoterapie. Spolu s tím upozorňuje na skutečnost, že jen velmi
málo z níže zmíněných tvrzení, byla empiricky testována. Některá jsou dokonce protichůdná.
Například někteří výzkumníci tvrdí, že humor by měl být užíván zvláště u pacientů s depresí,
zatímco jiní říkají, že psychoterapeut by se měl užití humoru u depresivních pacientů
vyvarovat. Kontrolovaný výzkum efektivních cest, jak humoru užívat, je tedy na místě.
Mezi nejčastější funkce a výhody vhodně aplikovaného humoru v psychoterapii se
řadí:
•

budování důvěry a empatie,

•

budování a zpevňování raportu,

•

facilitace procesu komunikace,

•

napomáhání diagnostice a léčebnému plánu,

•

přibližuje klienta k přesnějšímu porozumění svých myšlenek, pocitů a chování,

•

pomáhá klientovi se soustředit,

•

podporuje resilienci,

•

zlepšuje náladu a podporuje radost,

•

mění klientovu perspektivu na daný problém,

•

redukuje pocity viny, studu a úzkosti,

•

napomáhá vidět prožívané události jako méně ohrožující,

•

snižuje obstrukční úctu pociťovanou klientem vůči terapeutovi,

•

podporuje komunikaci a zapojení do léčby,

•

demonstruje, že osobní problémy jsou řešitelné,

•

stimuluje vhled do zdrojů konfliktů,

•

redukuje emocionální distres,

•

modifikuje dysfunkční schémata v chování klienta,

•

posilování klientovi důstojnosti a pocitu vlastní hodnoty,

•

facilitování léčebného procesu skrze sdílený smích zahrnující v sobě pocity vzájemné
náklonnosti,
16

•

podpora fungování na fyzické úrovni: imunitní systém, redukce stresu, tolerance vůči
bolesti, redukce neuroendokrinních hormonů, celkový pocit pohody díky vyplavování
endorfinů, svalová relaxace, prevence srdečních onemocnění, facilitace dýchacího a
krevního systému (Franzini, 2015).
Ventis (1987) podává bližší vysvětlení potencionálních účinků humoru v terapii

zaměřené na chování jedince. Předpokládá, že humor může být užit ke kompenzaci
nedostačujících úrovní relaxace v rámci systematické desenzitivizace, dále k podpoření selfefficacy klienta a může facilitovat asertivní trénink pomocí, kterého se klient učí redukovat
svůj strach a zároveň vhodným způsobem vyjadřovat své emoce hněvu a zloby vůči někomu
jinému (Ventis, 1987).
Tím, že je humor komplexním multidimenzionálním fenoménem, není překvapením.
Proto jeho možné výhody a dopady byly identifikovány na více úrovních: neurofyziologické,
kognitivní, emocionální a interakční (Cardeña, 2003; Kuiper et al., 1993).
Psychologické výhody
Výzkumy podporují názor, že humor může mít pozitivní souvislost se zkvalitněním
mezilidské blízkosti a vzájemné propojenosti, dále pozitivně koreluje s posílením sociální
podpory a s redukcí stresu (De Koning, Weiss, 2002, Hampes, 2001, Martin, 2001). Produkce
vtipů a sdělování humorných historek může být motivována touhou zapůsobit na ostatní,
získat jejich pozornost či předat určitou zprávu implicitním způsobem (Martin, 2007).
Abel (2002) a Ruch (1998) přišli s empirickými studiemi, jejichž závěry ukazují, že
vyšší smysl pro humor koreluje s vyšší mírou sebeúcty a pozitivním sebepojetím. Studií se
zúčastnili specifické vzorky populace, především vysokoškolští studenti kavkazského původu,
výsledky by tudíž neměli být zobecňovány na širší populaci.
Humor a smích se zdají být účinnými nástroji zmírňujícími napětí a úzkost (Abel,
2002; Kuiper, Martin, 1998). Vztahu mezi humorem a úzkostí se výzkumně věnovali
například Moran (1996) a Szabo (2003), jejichž práce byly založené na humorné expozici
(probandi sledovali humorné filmy). To vedlo k výraznému snížení prožívané úzkosti
respondentů. Například Strack, Martin a Stepper (1988) zjistili, že účastníci jedné studie
označovali karikatury za zábavnější a vypovídali o větším nárůstu pozitivní nálady,
v momentě, kdy byli požádáni, aby drželi pero v ústech takovým způsobem, který aktivoval
obličejové svaly, jež se přirozeně zapojují, když se smějeme.
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Limity a možná úskalí aplikace humoru
Peterson a Seligman (2004) poznamenali, že se u humoru přes veškerou pozitivní
konotaci s ním spojenou, může stát, že nebude věnován dostatek pozornosti jeho negativní
stránce. V součastnosti se proto v rámci výzkumné činnosti pracuje s rozlišením na adaptivní
a maladaptivní humor.
Možné negativní účinky humoru na psychiku jedince byly experimentálně ověřeny.
Ukazuje se, že u jedinců, kteří užívají humoru negativním způsobem ať už vůči sobě samým
či ve vztahu k druhým, se zvyšuje pravděpodobnost výskytu patologických symptomů, obtíží
v mezilidských vztazích, snížení self-efficacy a sebevědomí (Kuiper et al 2004).
Pro ilustraci nevhodného použití humoru, může posloužit příklad, kdy klient není na
humor ze strany terapeuta připraven či očekává vážnější přístup, což může vést k pocitu
odcizení se (Goldin et al., 2006). Richman (1996) upozorňuje na nepředvídatelnost humoru a
možnost, že jeho užití může vést k vyvolání například nepříjemných vzpomínek.
Seznam

potencionálních

rizik

spojených

s

užitím

humoru

v

kontextu

psychoterapeutické práce:
•

špatně načasovaný humor může poškodit terapeutický vztah,

•

maladaptivní humor (například posměch, výsměch, jízlivost, ironie) může vést
ke zhoršení klientových obtíží,

•

některé formy humoru mohou snižovat klientovy pocity vlastní hodnoty a
sebeúctu,

•

sarkasmus může vytvořit odpor mezi klientem a terapeutem,

•

klient se může cítit odmítnutý,

•

terapeut může působit jako by trivializoval klientovy problémy,

•

terapeut může humor užít častěji pro vlastní gratifikaci než pro klientovu,

•

terapeut může být vnímán klientem jako méně starající se, kompetentní a
potencionálně méně nápomocný.

Závěry výzkumu Holmese a Marra (2002) ukazují, že agresivní styl humoru má
negativní psychologický dopad nejen na ty, jež jej užijí, ale i na vztahy jedince. Podobně,
Kuiper a Olinger (1998) nalezli vztah mezi užitím agresivního humoru učitelů a sníženému
sebevědomí u jejich žáků a celkovému zhoršení známek napříč celou třídou.
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2 Humor v kontextu psychoterapie
,,Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do
člověka propašovat mnoho dobrého.“
Řada

textů

shrnujících

poznatky

o

potencionalitách

C. Morgenstern

humoru

v

kontextu

psychoterapeutické práce je založena především na osobních zkušenostech psychoterapeutů.
Ačkoliv v posledních letech k nim připojují i závěry vycházející z empirických šetření, a to i
přesto, že výzkumy humoru jsou svázány řadou limit (Martin, 2007).
Zapojení intervencí založených na humoru v rámci psychoterapeutického procesu je
zkoumáno napříč širokým spektrem duševních onemocnění počínaje depresí (Richman,
2003), mentální retardací (Davidson, Brown, 1989), schizofrenií (Witztum, Briskin, Lernen,
1999), fobií (Ventis, Higbee, Murdock, 2001) a konče poruchami spojenými se stresem
(Prerost, 1988).
Humor je vnímán a obhajován jako užitečný psychoterapeutický nástroj nejen v rámci
individuální psychoterapie (Rutcherford, 1994), ale také pro skupinovou psychoterapii
(Martin, 2007), v léčbě u dětí a adolescentů (Bernet, 1993) či v rodinné terapii (Odell, 1996).
Snaha zorientovat se a lépe uchopit a definovat humor v kontextu psychoterapie vedla
k vykrystalizování tří obecných myšlenkových cest/přístupů zaměřených na možné aplikace
humoru do procesu psychoterapeutické práce (Martin, 2007).
Jako s většinou technik, i humor může být užitečnou léčebnou metodou v závislosti na
jednotlivém psychoterapeutovi. Může pomoci pacientovi vidět bolestivé životní události a
situace z méně ohrožují perspektivy. Poskytuje příležitost sejmout úzkost a vinu z mnoha
obtížných událostí. Vytváří prostor pro konstruktivní rozhovor o problémech mezi rodiči a
dospívajícími, pomáhá při diskusích o obtížích nejen na pracovišti. Podílí se na snižování
obstruktivní úcty k terapeutům a obezřetnosti ohledně léčby při řešení problémů jako je
například mužská sexuální impotence (Chapman, 1995).

Humor jako terapie
Schopnost udržet si humornou perspektivu je jedním z ukazatelů duševního zdraví.
Toho si byli vědomi některé psychoterapeutické směry a školy, které vznikaly v průběhu 60. a
70. let, a jež vyvinuly specifické techniky založené na humoru s cílem indukovat změny v
prožívání a chování klientů. Kromě toho podporovaly a povzbuzovaly humor klientů, který
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spontánně vznikal na základě interakce a napomáhal tak k více realistickému pohledu na svět,
k lepší schopnosti vypořádávat se životními událostmi (Martin, 2007).
Jedním z nejznámějších přístupů, jež začlenil humor do procesu léčby, je racionálněemoční terapie (RET) Alberta Ellisa. V rámci filozofie RET se psychoterapeuti snaží význam
vážných témat, se kterými klienti přicházejí, za pomoci humorných nadsázek až skoro
sarkasmu takříkajíc ,,vypíchnout“ a vytvořit tak prostor klientovi proto, aby mohl získat vhled
do svého iracionálního systému přesvědčení. Ellis předpokládal, že zařazení humoru do
psychoterapie přináší klientům radost a veselí, mění pohled na život a poskytuje alternativní
cesty, jak se vypořádat s problémy. Ač se mohl jeho způsob užití humoru jevit chvílemi až
jako agresivní, sám Ellis upozorňoval, že je humoru třeba užívat takovým způsobem, který
klienta povzbudí a pomůže mu se akceptovat a přijmout navzdory všem lidským běžným
slabostem. Nicméně pro řadu psychoterapeutů je těžké ztotožnit se s konfrontováním klientů
tímto způsobem a je zde vyšší pravděpodobnost, že nevhodně užitý humor, klientovi spíše
uškodí (Martin, 2007).
Méně kontroverzním způsobem užívá humoru Natural High Therapy (NHT). Jde o
humanistický psychoterapeutický směr, jehož zakladatelem je O´Connella, který vycházel
především z myšlenek Junga a Adlera. Cílem terapie je podpořit klientovu sebeaktualizaci a
pomoci mu s vybudováním zdravého pocitu autonomie založeném na uspokojujících vztazích
s druhými. Zdravý smysl pro humor je v rámci kontextu NHT chápán jako určující
charakteristika sebeaktualizace (O´Connell, 1987). O´Connell jej dokonce označil za
královskou cestu k sebeaktulizaci. Terapeutova role pak spočívá především ve všímání si
spontánních projevů humoru ze strany klienta a jejich podpoření.
Humor jako specifická terapeutická technika/nástroj
Spíše než vyvíjet celý systém terapie založený na humoru, se někteří klinici rozhodli
zaměřit na vývoj specifických intervenčních technik vycházejících z humoru. S cílem tyto
techniky následně použít k léčbě jednotlivých klientů a jejich specifických obtíží.
Například klinický psycholog Ventis zapojil humor do systematické desenzitivizace u
pacientů trpících fobiemi. V jedné dřívější kazuistice Ventis popsal sezení se ženou, jež se
potýkala se sociální fobií. Ventis nahradil svalovou relaxaci humornou imaginací (Ventis,
2001). Podobné výsledky zaznamenal Smith u případu klientky, u které byla svalová relaxace
neúčinná. Smith nahradil svalovou relaxaci v průběhu systematické desenzitivizace humorem
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a v rámci devíti sezení došlo u klientky ke snížení intenzity silných maladaptivních hněvivých
reakcí (Martin, 2007).
V roce 2001 uskutečnil Ventis s kolegy kontrolovanou klinickou studii, jejímž cílem
bylo ověřit užití humoru v průběhu systematické desenzitivizace u léčby fobie z pavouků.
Studie se zúčastnilo 40 studentů potýkajících se arachnofobií. Rozděleni byli do tří skupin
(tradiční systematická desenzitivizace, systematická desenzitivizace se zapojením humoru,
kontrolní skupina bez jakékoliv intervence). Ve skupině se začleněním humoru, byly
probandům zadány kreativní humorné úkoly, jež spočívaly ve vytváření humorných výroků
zároveň s imaginací pavouků. V rámci každého terapeutického sezení byli zároveň postupně
provedeni mentálními imaginativními scénáři, ve kterých byly humorné představy spojovány
s úzkost vyvolávajícími situacemi vystavováním se pavoukům.

Výsledky pak ukázaly

signifikantní a podobně velké snížení strachu z pavouků u obou experimentálních skupin.
Následná analýza ukázala, že toto snížení bylo způsobeno z větší části zvýšením pocitu selfefficacy. Autoři předpokládají, že zážitek pozitivních emocí spojených s humorem, mohl
pozměnit kognitivní hodnocení probandů, poskytujíce jim tak zvýšení pocitu self-efficacy a
ochoty interagovat s pavouky. Tato studie poskytuje důkaz, že intervence založené na humoru
mohou být stejně efektivní, jako klasická standardní svalová relaxace v systematické
desenzitivizaci u pacientů s fóbiemi (Ventis, 2001).
V jiné studii byla propojena paradoxní intervence s humornými technikami za účelem
léčby halucinací a bludů u 12 pacientů s diagnostikovanou chronickou schizofrenií, jejichž
hospitalizace byla delší než 8 let. Po třech měsících více seriózní „přesvědčovací terapie“
(persuassuion therapy), jež však nevedla k žádnému zlepšení, se terapeuti rozhodli začít
zapojovat přístup založený na humoru, a to v průběhu individuálních terapií i skupinových
setkání. Terapeuti zahrnuli do konverzace o halucinacích a bludech empatických způsobem
vtipy, čímž poukázali na ironii a absurditu symptomů skrze hravou nadsázku. Po třech
měsících se většina pacientů signifikantně zlepšila a toto zlepšení bylo naměřeno dokonce i po
dalších třech měsících po ukončení výzkumu (Witztum, Briskin, Lerner, 1999).

Humor jako komunikační dovednost
Další z možností, jak na roli humoru v rámci psychoterapie pohlížet je pracovat s ním
jako s určitým typem sociální dovednosti či interpersonální kompetence, která přispívá k
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celkové účinnosti terapeutovi práce, a to nezávisle na jeho psychoterapeutické orientaci
(Franzini, 2001).
V momentě, kdy si humor operacionalizujeme jako jednu z komunikačních
dovedností, se nám otvírá prostor pro její trénování a „zušlechťování“. Podobně se
pracuje s jinými komunikačními dovednostmi, například empatické porozumění, aktivní
naslouchání, nonverbální komunikace atd. Humor v psychoterapii je něco, co se objevuje
spontánně a přirozeně a může být více či méně užit ku prospěchu klienta. Krom toho, aby byl
humor efektivní, je třeba užít jej s psychoterapeutickým účelem, záměrem (Martin, 2007).
Závěry řady výzkumů zkoumajících, co si lze představit pod slovním spojením
„dobrý“ psychoterapeut, se shodují na empatickém, starajícím se přístupu terapeuta a na jeho
autentičnosti (Bachelor, Horvath, 1999). Podobně by mohlo být tedy přistupováno i k užívání
humoru; měl by být komunikován empaticky s cílem porozumět klientovi a pomoci mu se
získáním jiné perspektivy a určitého odstupu od problému. V opačném případě se může stát,
že humor bude působit antiterapeuticky a zanechá klienta s pocitem neporozumění (Martin,
2007). Franzini (2001) dokonce vystupuje s názorem, že téma humoru by mělo být součástí
psychoterapeutova curricula v podobě určitého tréninku.
Ačkoliv specifické techniky a způsoby psychoterapeutické práce variují díky
odlišnostem různých psychoterapeutických směrů a škol, cíle se víceméně shodují. Níže
uvedeme výčet těchto cílů a jejich propojení s humorem.
Vybudování pozitivního raportu s klientem
Předpokládá se, že humor napomáhá ke snížení tenze a k uvolnění klienta. K tomu, že
terapeut je vnímán jako člověk (chybující, nedokonalý a podobný jako klient sám) a zároveň
se podílí na zvyšování jeho atraktivity. Spolu s tím dává vzniknout ,,hracímu prostoru“ v
rámci něhož mohou klient s terapeutem interagovat a sdílet novou realitu (Gelkopf, Kreitler,
1996). Možnost společně se zasmát může podporovat pocity intimity a přátelskosti a
facilitovat klientovu důvěru v terapeuta. Například klient kritizuje či si stěžuje na terapeuta, v
momentě kdy terapeut na klientovu kritiku odpoví s humorem spíše než nějakým defenzivním
způsobem, ukazuje tak klientovi, že přistupuje ke klientovi s nadějí, a že není udolán
klientovým kritickým přístupem a jeho problémy (Hobden, Olson, 1994).

22

Schopnost porozumět klientovým myšlenkám, pocitům a vzorcům chování
Humor může posloužit i jako určitý motor pomáhající terapeutovi se schopností
porozumět klientovi díky tomu, že udržuje a cílí pozornost obou zúčastněných. Výzkumy
ukazují, že právě klienti, jsou ti, jež mnohem častěji iniciují humor, oproti terapeutům. Klient
i terapeut se oba raději zasmějí tomu, co přišlo ze strany klienta (Marci et al. 2004).
Napomoci klientovi s vytvořením náhledu na jeho obtíže, s rozeznáním nerealistických
aspektů v jeho myšlení a s rozvojem alternativních perspektiv. Kromě výše zmíněného může
být humoru užito i jako diagnostického indikátoru mentálního stavu klienta, jeho funkční
úrovně a také jako způsobu jak zhodnotit progres v průběhu terapie a účinnosti jednotlivých
intervencí (Martin, 2007).
Získání vhledu a tvorba alternativních perspektiv
Tím, že humor v podstatě zahrnuje současně vnímání inkongruencí a zdánlivě
neslučitelných myšlenek a perspektiv, napomáhá klientovi v procesu získávání vhledu a
změny pohledu na danou situaci. V momentě, kdy klient začíná postupně překonávat své
rigidní obrany, začíná si více zvědomovat své postoje a domněnky, otvírá si tak cestu k
získání nových úhlů pohledu na jeho životní situaci. Často dochází k tzv. aha-zážitku, který
klient vnímá, jako humorný a jehož následným doprovodem bývá spontánní smích či úsměv.
V případě, že se terapeut ke klientově smíchu a veselí připojí, naskýtá se oběma možnost
„oslavit“ klientův nový pohled na prožívanou situaci či problém a ukotvit myšlenku i na
úrovni prožitkové (Martin, 2007). Vhodně užitý humor může klientovi pomoci se ztotožněním
se s tolerantnějším pohledem na život a s akceptací vlastních nedokonalostí (Ellis, 1977).
Redukce emocionálního distresu a zvýšení well-beingu
Jak jsme již dříve uvedli, jednou z výzkumně ověřených funkcí humoru je jeho
schopnost regulovat emoce. Pomocí humoru terapeut může pomoci klientovi učit se
modelovat a povzbuzovat jej v humorném pohledu na svět i na sebe sama, díky čemuž je
klient následně schopen své emoce usměrňovat (Martin, 2007). Schopnost regulovat své
emoce považujeme za jeden z protektivních faktorů psychického zdraví jedince.
Lefcourt a Thomas (1998) považovali humor za reakci zaměřenou na vyrovnávání se s
emocemi, při níž se jedinec vyhýbá negativním nebo znepokojujícím prožitkům tím, že se
uchýlí ke smíchu.
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Modifikace dysfunkčních vzorců chování
Řada autorů se klaní k názoru, že pokud bude humoru užito citlivě a se záměrem
pomoci klientovi, může se jednat o užitečný a nápomocný terapeutický nástroj.
Sdílený smích může být určitou formou pozitivního zpevnění doprovázející žádoucí
formy změn v chování klienta. Dále se podílí na ukotvení nového způsobu asertivního řešení
problematických interpersonálních situací. Kromě pomoci klientům s rozvojem asertivnosti a
nacházení nových způsobů, jak se vypořádávat s interpersonálními problémy, může terapeut
klienta učit užívat humoru jako efektivní sociální dovednosti (Martin, 2007).
Suma sumárum humor se zdá být důležitou komunikační dovedností, která užita
rozumně, může být nápomocná při dosahování terapeutických cílů.

2.1 Terapeut a humor
„Rozesmát lidi, to je stejně důležitý jako léčit lidi. Já myslím, že dobrej
komik je stejně důležitej jako dobrej lékař“.
-

J. Werich

Je důležité, jakým způsobem bude terapeut reagovat na klientův humor. Terapeutův
smích může být upřímný, srdečný, ale také i umělým vycházejícím ze zdvořilosti či projevem
znepokojení. Poslední zmiňované reakce budou však terapeuticky kontraproduktivní
(Franzini, 2001).
Jacobs (2009) upozorňuje, že při zvažování užití humoru v rámci psychoterapeutické
práce s klientem, bychom měli mít základní znalosti o možných formách humoru.
Jolley (1982) se domnívá, že terapeuti, kteří jsou resistentní vůči humoru a brání se
jeho začlenění do procesu léčby, mohou mít problémy s blízkostí. Mimo to dále upozorňuje
na význam standardního postoje zaujímaného vůči psychoterapeutům a očekáváním
vztahujícím se k jejich roli. Obavy užívat humor mohou vycházet ze strachu, jakým způsobem
budou ostatní kolegové na takového terapeuta pohlížet a jak by mohl humor ovlivnit klientovo
vnímání terapeutovy pozice.
Mimoto humor může být užitečný pro začínající psychoterapeuty právě proto, že
pomáhá snížit sebepochybnost, jež je pro ně typická (Ortiz, 2000). Humor může být použit s
cílem přitáhnout pozornost klienta a získat/udržet si odvahu být nedokonalými a brát se méně
vážně (Rutherford, 1994). Humor psychoterapeutům poskytuje možnost terapeutické sezení
24

učinit živějšími a více zapamatovatelným; podílí se na učení se bezpodmínečného sebepřijetí
navzdory různým selháním a lidským slabostem. Terapeut jej může využít k tomu, aby
pomohl klientovi s odstoupením od požadování naprosté jistoty a to ve světě, který je
postaven na pravděpodobnosti. Slouží tak k akceptaci reality a jejích nedokonalostí (Ellis,
1998).
Dle Streana (1994) úspěšné užití humoru souvisí s terapeutovými osobnostními
kvalitami, jako jsou například flexibilita a zralost. Psychoanalyticky orientovaný
psychoterapeut a komik Greenwald (Martin, 2003) napsal, že pokud by více psychiatrů
oplývalo smyslem pro humor, nepředepisovali by tolik léků sloužících k uvolnění klientovy
tenze. Dále Strean poznamenává, že užití humoru nemusí být vnímáno jako znak
neprofesionality, ale naopak poskytuje klientovi zažít si pocit, že i v kontextu vážného a
disciplinovaného terapeutického vztahu existuje prostor pro smích, radost a veselí. V rámci
své praxe si povšiml, že pokud se studenti a supervizoři v průběhu učení zasmějí či přímo
smějí, jsou následně schopni pozorněji poslouchat a vnímat přísun informací směřujících od
přednášejícího (Strean, 1994).
Fry a Salameh (1987) se podařilo identifikovat pravděpodobně příznivé vedlejší
účinky užití terapeutického humoru pro psychoterapeuty samotné:
•

Humor jako copingový nástroj podílející se na redukci stresu

•

Preventivní nástroj před syndromem vyhoření

Díky humoru může terapeut upřímně projevit své emoce a zároveň tím obohacovat
svůj repertoár copingových strategií. Humor může být účinným nástrojem zlepšujícím
sebereflektující a sebepozorující dovednosti terapeuta. Kromě toho se pozitivním způsobem
podílí i na rozvoji interpretačních schopností (Martin, 2007), na zlepšování nálady
(MacHovec, 1991), a pozitivně koreluje s resiliencí (Saper, 1987). Podobně jako u klienta i
pro terapeuta skýtá nové cesty, jak se učit pracovat se svými emocemi. Humor se může
pozitivním způsobem podílet na podpoření kreativního způsobu myšlení (Dziegielewski,
2003).
Kromě toho protektivní funkci humoru lze využít i pro samotného psychoterapeuta
jako jeden z copingových mechanismů chránícím jej před syndromem vyhoření. Ten se může
podílet na změně terapeutického vztahu a terapeutického procesu (Fry 1995; Tumkaya,
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Songul, 2007). O vztahu humoru a syndromu vyhoření bude pojednáváno blíže ve třetí
kapitole.

2.2 Klient a humor
,,Vždyť smysl pro humor v sobě zahrnuje i smysl pro to, co je správné a
nesprávné, a také schopnost vidět sebe očima druhých.“
-

C. S. Lewis

Humor generovaný klientem může být cenným zdrojem informací vypovídajícím o
klientově vnímání, postojích, domněnkách a pocitech. V momentě kdy humor u klienta
schází, může terapeut jeho absenci vnímat, jako indikátor určitého emocionálního přehlcení
klienta a pocitu, že věci dějící se kolem něj nemá ve svých rukou (Gelkopf, Kreitler, 1996).
Isen (2003) shrnul výsledky více studií a zjistil, že osoby prožívající pozitivní emoce
(včetně humoru) skórují lépe v testech sociálního chování a kognitivních schopností. Ukázalo
se, že tito jedinci byli více kognitivně flexibilní, jejich paměť byla integrovanější, byli
schopni lépe plánovat a vykazovali vyšší míru sociální odpovědnosti související s chováním,
jež bylo hodnoceno jako velkorysé. Humoru lze užít i jako strategie sloužící k regulaci
mezilidských konfliktů a vztahového napětí (Kuiper et al., 1993).
Lidé, kteří disponují výraznějším smyslem pro humor, se dokážou snáze vzdálit a
nahlédnout na problémy související se stresem. Zároveň využívají různé mechanismy
vyrovnávání se se stresem, a to včetně aktivního způsobu řešení problémů (Mauriello, 2007).
Kirsh a Kuiper (2003) předkládají závěry, které naznačují, že osoby s dobře rozvinutým
smyslem pro humor se vyrovnávají s problémy proaktivním způsobem, vykazují pozitivnější
pohled na sebe sama, mají uspokojivější interpersonální vztahy a dostává se jim větší pocit
kontroly a možnosti zvládat podněty přicházejí od okolí.
Výzkum Tuckera et al (2013) naznačuje, že se afiliativní humor může podílet na
redukci sebevražedných myšlenek. Představuje zdroj osobní síly, kterou lze podpořit
terapeutickým zásahem. Výzkum však dále nerozvádí jak. Pozitivní formy humoru byly
identifikovány jako potencionálně protektivní faktory u sebevražd. Výzkumy ukázaly, že
například afiliativní humor souvisí s množství pociťované vděčnosti, neboť jeho použití jak
již bylo výše napsáno, upevňuje mezilidské vazby a zvyšuje vzájemnou blízkost. Afiliativní
humor snižuje intenzitu sebevražedných myšlenek díky zvýšení pocitu vděčnosti. Podobně
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sebepovzbuzující humor se váže na pozitivní emocionalitu díky čemuž je vnímán jako
konstruktivní copingová strategie (Martin, 2007). Humor může být i prostředkem, jak se
vyrovnat s fyzickými a psychologickými symptomy, aniž by klient zažíval pocity „trapnosti či
studu“ (Raewel, 2005 v Konradt 2013).
V rámci zdravotnictví bylo prokázáno, že pacienti užívají humoru, když se snaží
vyjádřit své obavy a pocity vůči poskytovatelům zdravotní péče (McCabe, 2004, Scholl,
Ragan, 2003).
Francis a kol. (1999) uvádějí, že pacienti užívají humor se svými zdravotníky z dvou
hlavních důvodů: "(1) popření nebo odklonění hrozby diagnózy nebo blížící se léčby a (2)
projev hněvu nebo frustrace u pečujících, léčení nebo nemoci ". Za účelem studia těchto
potenciálních vztahů byly vytvořeny některé organizace, jako je Americká asociace pro
terapeutický humor a Mezinárodní společnost pro humorná studia, které pomáhají rozpoznat
význam humoru (Scholl & Ragan, 2003). Odborníky na jedné straně a klienti na druhé pojí
shodně určitý konsenzus, že humor hraje důležitou roli při propojení mysli a těla, což by
mohlo umožnit pozitivní změnu v psychofyziologii celé osoby (Scholl, Ragan, 2003).
Za účelem porozumění této souvislosti Beach a Prickett (2016) zkoumali, jak se
humor a smích používají v choulostivých okamžicích mezi pacienty a praktiky na rakovinové
klinice. Návštěvy rakovinových klinik jsou pro pacienty velmi stresující a mohou přinést
obtížné emoce (např. strach, nejistota a naděje na trvalou remisi rakoviny) (Beach, Prickett,
2016). Během těchto obtížných okamžiků se pacienti mohou „opřít“ o smích a humor (Beach
& Prickett, 2016). V rámci studie (2016) bylo podrobněji zkoumáno, jak pacienti s rakovinou
iniciují smích a humor během onkologických rozhovorů, a jak lékaři reagují na humor a
smích přicházející od pacienta (Beach, Prickett, 2016).
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3 Humor a prevence syndromu vyhoření
,,Humor je nejlepší náplast na rány života.“
-

W. Bousset

Syndrom vyhoření je častou obtíží, se kterou se potýkají převážně lidé z pomáhajících
profesí, nevyjímaje psychoterapeuty. Tento jev se následně promítá do samotného procesu
léčby, zatěžuje zdravotnický systém/organizaci a v neposlední řadě i blízké samotného
psychoterapeuta.

Profese psychoterapeuta se řadí mezi ty s rizikem vzniku syndromu

vyhoření (Kebza, Šolcová, 2003). Ten se následně dotýká nejen psychoterapeutů, jejich
nejbližšího okolí a spolupracovníků, ale také klientů/pacientů.
Mezi projevy syndromu vyhoření patří například cynismus, ztráta smyslu dané práce,
vyčerpání. Daný člověk se potýká s pocity neúčinnosti odvedené práce, které jsou způsobeny
ztrátou důvěry v ni (Portoghese et al., 2014). Syndrom vyhoření mění kvalitu péče, kterou
pacienti či klienti (v závislosti na daném systému) dostávají (Shanafelt et al., 2015). Díky
tomu se zvyšuje potřeba nacházet a zkoumat možnosti, jak rozšiřovat repertoár účinných
pozitivních copingových strategií (Malinowski, 2012). Humor jako jedna z copingových
technik chránících před syndromem vyhoření byla zkoumána napříč řadou profesí (lékaři,
zdravotní sestry, psychoterapeuti, učitelé), kvůli jeho schopnosti snižovat intenzitu prožívané
úzkosti (Kelly, 2002) a vyvolávat pozitivní emoce (Arnie et al,1999).
Výzkum Szabo (2003, 2005) ukázal, že humor má výraznější dopad na psychickou
pohodu jedince nežli například aerobní cvičení či poslech hudby.
Studie Malinowského (2012) se zúčastnilo 133 psychoterapeutů s dokončeným
doktorandským studiem. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztah mezi jednotlivými styly
humoru

(afiliativní,

sebepovzbuzující,

agresivní

a

sebeponižující)

a

jednotlivých

charakteristik syndromu vyhoření (emocionální vyčerpání, depersonalizace, nedostatek pocitu
osobního úspěchu/dobře odvedené práce). Výsledky naznačují, že ponižující styl humoru
přispívá k syndromu vyhoření, pozitivně koreluje s emocionálním vyčerpáním a
depersonalizací. Zatímco sebepovzbuzující styl humoru posiluje pocit osobního úspěchu
psychoterapeuta. Jednotlivé styly humoru v závislosti na použití mohou přispívat či naopak
předcházet syndromu vyhoření (Malinowski, 2012).
Vztah mezi humorem a syndromem vyhořením u psychoterapeutů zkoumali Rupert a
Kent (2007). Výzkumu se účastnilo 595 psychologů. Závěry ukázaly, že udržení si smyslu pro
humor bylo hodnoceno jako nejdůležitější chování vedoucí k udržení kariéry. V podobné
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studii Kramen-Kahn a Hansen (1998) poznamenali, že z 208 psychoterapeutů osmdesát dva
procent (n = 171) hodnotilo zachování smyslu pro humor jako nejdůležitější pro udržení
úspěšné kariéry. V jiné studii 286 psychologů zařadilo smysl pro humor mezi čtyři nejúčinější
copingové strategie (Stevanovic, Rupert 2004). Bohužel tyto studie byly stručným srovnáním
různých druhů chování sloužících k udržení kariéry a nikoli důkladnou studií vztahu mezi
humorem a syndromem vyhořením mezi psychoterapeuty.
K podobným závěrům došly i další výzkumy. Bohužel, většina byla uskutečněna se
zdravotnickým personálem (lékaři, sestry) či učiteli, nikoliv přímo s psychoterapeuty.
Myslíme si, že poznatky v nich získané mohou posloužit jako odrazový můstek či inspirace.
Chenoweth a kol. (2014) provedli studii porovnávající účinnost humorných intervencí u
zdravotnického personálu pečujícího o seniory. Studie byla koncipována jako jednorázová,
dvouskupinová, klastrová randomizovaná longitudinální studie, přičemž jedna skupina byla
vystavena intervencím zahrnujících humor, zatímco druhá skupina nebyla vystavena
jakémukoli zásahu humoru, představovala tak kontrolní skupinu (Chenoweth et al., 2014).
Výsledky studie ukázaly, že ošetřovatelský personál, který patřil do experimentální
skupiny, tedy té s humornými intervencemi, ve srovnání s kontrolní skupinou, se významně
lišil v nárustu pracovního entuziasmu (Chenoweth et al., 2014). Znatelné zlepšení dále nastalo
v oblasti komunikace, týmové práce, na poli vztahů, a empatie mezi jednotlivými
spolupracovníky (Chenoweth et al., 2014). Navíc probandi z experimentální skupiny (té
humorné) po skončení kurzu začali více pomáhat svým kolegům na oddělení (Chenoweth et
al., 2014).
Jeden z účastníků vypověděl: "Díky tomu [pomocí humoru] vás přimějí pomyslet si:"
Pozastav se, poodstup. Dopřej si minutu tady a teď a usměj se. "(Chenoweth et al., 2014).
Jedním dechem však dodávají, že zařazení humoru do pracovního procesu – prostředí by
nemělo být izolovaně aplikovanou strategií – ale mělo by být spíše intergováno do kultury
dané organizace zaměřené na člověka podporující rozvoj zaměstnanců (Chenoweth et al.,
2014). Tato studie navazovala na práci Bellerta (1989), který na základě výzkumu došel k
závěrům, že humor má pozitivní vliv na celý zdravotnický tým, zvyšoval produktivitu
zaměstnanců, snižoval napětí související s prací a podílel se na prevenci syndromu vyhoření.
Jinou studii zabývající se možným vztahem mezi syndromem vyhoření a humorem u
pomáhajících profesí provedl Wanzer et al (2005). Se spolupracovníky (Wanzer, 2005)
zkoumal funkční integraci humoru mezi zdravotnický personál. Jak používat humorné
strategie takovým způsobem, aby daná situace produkovala humor a napomáhala pracovní
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spokojenosti. Wanzer (2005) se v textu zmiňuje o humor-orientaci (HO), kterou definuje jako,
individuální predispozici k pravidelnému používání humoru při komunikaci s druhými
(Wanzer et al., 2005). Vyšší HO byla spojena s vyšším skórování v kategoricíh efektivní
humor (humor effectiveness), sebeúčelná schopnost vyrovnávání se se zátěží a s vyšší
emocionální expresí.
Ukázalo se, že charakter HO ovlivňuje spokojenost s pracovním prostředím tím, že se
podílí na copingových strategiích. V rámci studie byl brán ohled na rozdíly mezi styly humoru
jednotlivých osob, na jejich efektivitu vyrovnávání se se zátěží a spokojeností s vlastní prací
(Wanzer et al., 2005). Testovaná hypotéza byla, že jedinci, kteří budou skórovat vysoko v
HO, by měly být zároveň schopni lépe se vyrovnávat s každodeními stresory, které jsou
spojeny/typické pro oblast zdravotní péče (Wanzer et al., 2005). Další hypotézou byl
předpoklad, že jedinci, kteří vyjadřují své emoce, mají účinnější repertoár copingových
strategií nežli jedinci, jež emoce potlačují. Proces kódování zprávy do humorné může
focusovat poskytovatele zdravotní péče směrem ven ve smyslu směrem k pacientům, a mimo
vlastní vnitřní strach. (Wanzer et al., 2005).
Preventivní programy zapojující humor by mohly být koncipovány podobně jako
jakékoli jiné programy rozvíjející komunikační dovednosti (Grant, M., 2017). Ukazuje se, že
strategie vycházející z humoru by se mohly podílet na zvýšení morálky a spokojenost s prací
mezi zdravotnickým personálem (Brodaty et al., 2014, Wanzer et al., 2005). Humor a smích
mají potenciál být životaschopnými terapeutickými intervencemi předcházejícími syndromu
vyhoření (Bellert, 1989; Brodaty a kol., 2014, Wanzer a kol., 2005). Myslíme si, že důležitý je
poznatek, že samotný humor nebo lidé, kteří jej používají jako terapeutický nástroj, jej nutně
nevyužívají k tomu, aby se někdo cítil lépe, ale aby skrze něj druhému poskytli svobodu a
podpořili jej v nahlédnutí na své vlastní zdroje (Francis et al., 1999)
Současné poznatky pomáhají poskytnout prvotní vhled na potenciální terapeutické
hodnoty humoru a smíchu v oblasti zdravotní péče. I když je výzkum v tomto ohledu relativně
nový, převážná většina studií poskytuje podpůrné důkazy psychofyziologické užitečnosti
humoru potažmo smíchu. Do jaké míry a co se s lidským tělem děje, je stále ještě potřeba
zkoumat. Jak jsme již výše napsali, humor a smích se pozitivním způsobem podílejí na/ jsou
spojeny s:
•

na zvýšení tolerance vůči bolesti (Dunbar et al., 2011; Tse et al., 2010),

•

s kardiovaskulárními funkcemi (Berk, 2001; Miller, Fry, 2009) (Berk, 2001,
Mora-Ripoll, 2011),
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•

na cvičení svalů v oblasti hrudní a tváři (Berk, 2001),

•

na relaxací svalů (Bennett, Lengacher, 2008; Berk, 2001; Mora-Ripoll, 2011,
Overeem a kol., 2004) podílející se na snížení stresu, což je zároveň propojeno
se zlepšením fungování imunitního systému (Bennett a kol., 2003; Berk, 2001;
Berk et al., 2001; Chang et al., 2013)

•

se cvičením (jóga smíchu, např. Shahidi et al., 2010) určených pro jedince,
kteří se nemohou účastnit normálního aerobního cvičení.

Ukázalo se, že smích a užívání humoru má pozitivní vliv na léčbu deprese (Falkenberg
et al., 2011; Ko, Youn, 2001; Konradt a kol., 2012; Shahidi a kol., 2010), krátkodobou paměť
u starších osob (Bains et al., 2014) a podílejí se na rozvoji empatie (Hampes, 2001, Hampes,
2010).
Humor tak společně se smíchem působí nejen na jedince, ale i na celé společenství
(Chenoweth et al., 2014; McCabe, 2004; Scholl, 2007; Scholl, Ragan, 2003; Wanzer et al.,
2005). V rámci pomáhajících profesí pomáhá udržovat na pacienta/klienta orientovaný
přístup, spolupodílí se na budování vztahu nejen s pacienty, ale i s dalšími členy týmu. Dále je
humor vnímán jako most překlenující mezeru způsobenou profesionální vzdáleností mezi
odborníkem a pacientem/klientem, což by mohlo vést ke zvýšení kvality poskytované péče
(Dharamsi a kol., 2010, Francis a kol., 1999, McCabe, 2004). Jak zdůraznil Scholl a Ragan
(2003), je důležité si uvědomit, že humor a smích nejsou a nebudou léčbou. Jejich připojení
ke standardním intervencím však dojde ke zvýšení účinnosti jejich podpůrných funkcí
(Scholl, Ragan, 2003).
V rámci studie provedené v Hong Kongu na 379 učitelích středních škol, došli (Ho, S.
2017) k závěrům, že afiliativní a sebepovzbuzující humor jsou pozitivně spojeny s nižším
emocionálním vyčerpáním, depersonalizací a naopak s vyšší pocitem osobní spokojenosti.
Nižší skóre u afiliativního a sebepovzbuzujícího humoru korelovalo s depersonalizací a to
více u žen nežli u mužů. Jiná studie uskutečněná v Belgii na 1192 belgických zaměstnancích
Van den Broeckem a spol. (2012) ukázala, že oba typy benigního humoru (afiliativní a
sebepovzbuzující) negativně korelují se syndromem vyhoření.
Hlavní omezení výzkumu humoru spatřujeme v nedostatku experimentálně ověřených
dat. Většina výzkumů se skládá z případových studií, studiích založených na korelaci vztahů
nebo kvazi-experimentálních výzkumů. Možným důvodem se zdá obtížná kontrola většiny
proměnných v laboratorním prostředí. Dále to, že humor se mezi jednotlivci značně liší.
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Většina účastníků výzkumů humoru jsou pacienti v nemocnici, což představuje specifickou
populaci. Další nedostatky projevujícími se ve spojení smíchu a humoru jsou – malý vzorek
(např. <10 účastníků), absence randomizovaného návrhu a standardní základní linie či
adekvátní kontrolní skupiny.
Výzkum, zabývající se používáním humoru a smíchu, se musí vypořádat s negativním
stigmatem, který je zatím spojen s tímto typem intervence. Mnoho skeptiků si myslí, že
výzkumní pracovníci, kteří obhajují používání humoru, se snaží snížit vážnost/odbornost
daného odborníka, což by mohlo mít škodlivý vliv na pověst institucí a poskytovatelů
zdravotní péče. Na druhou stranu Scholl s Raganem (2003) uvádějí, že mnoho členů například
lékařské komunity intuitně chápe, že humor podporuje vztah pacient – ošetřující a urychluje
proces hojení (Scholl, Ragan, 2003).

3.1 Paměť a humor jako protektivní faktor
Bains et al. (2014) provedli studii s lidmi starších 60 let za účelem prozkoumat dopad
humorných intervencí na paměť. Užili Rey Audiory Verbal Learning Test (RAVLT) a spolu s
tím byly probandům odebírány i vzorky slin za účelem sledování hladiny kortizolu v pěti
předem stanovených časech, aby bylo možné sledovat úroveň prožívaného stresu.
Experimentální skupina (,,humorná“) vykazovala o 43,6% větší nárůst zpožděného
vybavení, zatímco kontrolní skupina měla 20,3% nárůst. Rovněž zjistili, že mezi oběma
skupinami existuje značný rozdíl ve schopnosti učit se; kontrolní skupina měla 24% nárůst
oproti 38,5% nárůstu ,,humorné“ skupiny. Nenašli však žádný významný rozdíl pro kategorii
vizuální rozpoznávání. Spolu s výsledky z paměťových úkolů našli však významné rozdíly v
hladinách kortizolu. Po sledování humorného videa došlo u probandů ke snížení hladiny
kortizolu v porovnání s hladinou naměřenou u kontrolní skupiny (Bains et al., 2014). Bains a
kol. (2014) se domnívají, že funkce hipokampu nemusela být potlačena kortizolem díky tomu,
že účastníci experimentální skupiny se často smáli. Tento efekt je důležitý, protože jednou z
důležitých funkcí hipokampu je konsolidace krátkodobé paměti (Bains et al., 2014).
Bains a kol. (2014) dospěli k závěru, že expozice humoru může být účinným
nástrojem snižujícím úroveň stresu, což by potenciálně mohlo otevřít dveře pro zefektivnění
procesů krátkodobé paměti. Zdá se tedy, že tyto výsledky pomáhají poskytnout důkazy na
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podporu možné hodnoty a významu schopnosti humorné terapie pomoci zlepšit životy
starších dospělých zlepšením jejich krátkodobé paměti.

3.2 Humor jako prevence deprese a suicidia
Falkenberg et al. (2011) modifikoval manuál pro program založený na humoru z roku
1996, který navrhl McGhee. Úpravy spočívaly ve zkrácení délky každé položky a vyloučením
vtipů o neštěstí a o smrti (Falkenberg et al., 2011). Dále zjednodušili znění zadání z důvodu
potenciálních kognitivních deficitů u daných pacientů (Falkenberg et al., 2011). Falkenberg a
kol. (2011) dospěli k závěru, že terapie založená na humorných intervencích pomohla zlepšit
symptomy deprese. Pacienti také uváděli, že používají humor jako jednu ze strategií zvládání
osobních problémů (Falkenberg et al., 2011).
Konradt a kol. (2013) navrhli podobný terapeutický program vycházející z užití
humoru. Výsledky studie ukázaly, že pacienti v experimentální skupině (n = 38 pacientů) vůči
té kontrolní (celkem = 36 pacientů) vykazovali zlepšení symptomů deprese, došlo k úbytku
sebevražedných tendencí a naopak k nárust veselosti (Konradt et al., 2013). Mimoto byl
zaznamenán významný rozdíl ve skórování v oblasti životní spokojenosti a fyzického zdraví,
kdy experimentální skupina vykazovala lepší výsledky (Konradt et al., 2013).
Výzkumníci dospěli k závěru, že standardizovaný léčebný protokol dostatečně zlepšil
specifické depresivní symptomy a celkovou kvalitu života (Konradt et al., 2013). Výzkumníci
uvedli, že jedním z důležitých aspektů programu terapie humorem je transparentnost a
otevřenost vůči negativním pocitům každého probanda (Konradt et al., 2013). Podle Konradta
a kol. (2013) je zapotřebí transparentnosti, aby se lidé s depresí mohli naučit, jak se vyvarovat
potlačování svých negativních pocitů a pracovat s nimi. Použití humoru umožňuje pacientům
být

otevřenější

a transparentnější

v porozumění a zvládání

interpersonálních

i

intrapersonálních konfliktů (Konradt et al., 2012).
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4 Návrh výzkumného projektu
V teoreticko-přehledové části práce byly zmapovány poznatky týkající se humoru, jeho
jednotlivých stylů a souvislostí s psychickým zdravím jedince. Psychofyziosociologickým
účinkům humoru byla věnována v posledních letech značná pozornost, dokonce i vztahu
humoru a copingovým mechanismům, bohužel však řada výzkumů vychází z nemocničního
nikoliv psychoterapeutického prostředí. Jak je zřejmé z první části této práce, v současné době
zatím existuje poměrně malé množství výzkumů týkajících se přímo vztahu stylů humoru,
syndromu vyhoření a copingových mechanismů v procesu psychoterapie. V následující části
práce proto bude předložen návrh výzkumu vztahu stylů humoru a syndromu vyhoření, který
bude vycházet z definovaných teoretických modelů tak, jak byly popsány v první části této
práce.
Návrh výzkumu vychází z Martinových (2007) požadavků na zkoumání humoru v
psychologii a výzkumu Malinowského (2007), který se zabýval vztahy mezi jednotlivými
styly humoru a charakteristikami syndromu vyhoření přímo u psychoterapeutů.

4.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky
Důležitými proměnnými ve výzkumu budou: styly humoru dle Martina a dotazník
SBMB. Výsledky studií naznačují, že určité styly humoru mohou přispívat k rozvoji
syndromu vyhoření a jiné naopak podporovat well-being jedince (Malinowski, 2007). Z cílů a
dílčích úkolů výzkumu vyplynuly následující výzkumné otázky obecnější povahy:
VO1: Existuje statisticky významný vztah mezi jednotlivými styly humoru a
syndromem vyhoření u psychoterapeutů?
VO2: Jak souvisí maladaptivní styly humoru (agresivní a sebeponižující) s
jednotlivými komponentami syndromu vyhoření?
VO3: Jak souvisí benigní styly humoru (afiliativní a sebepovzbuzující) s jednotlivými
komponentami syndromu vyhoření?
VO4: Jaké jsou vztahy mezi styly humoru a prvky syndromu vyhoření?
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4.2 Metody
Vzhledem k povaze výzkumných otázek, které se především týkají zmapování
souvislostí mezi dvěma konstrukty, bude mít výzkum povahu dotazníkového šetření, půjde
tedy o výzkum kvantitativního charakteru. Výzkumná baterie se pak bude skládat ze 2
dotazníků. Jedním z nich je HSQ neboli Dotazník styly humoru, druhým je dotazník SMBM
aneb Shirom-Melamed Burnout Measure.

4.2.1 HSQ
Dotazník styly humoru (HSQ) je sebehodnotící multidimenzionální dotazník, který
hodnotí výše zmíněné čtyři styly humoru (Martin, Kuiper, 2016). Byl přeložen do více než 25
jazyků a skládá se z 32 položek s odpovídající úrovní reliability a validity. Položky jsou
hodnoceny na 7bodové Lickertově škále od tvrzení naprosto souhlasím po naprosto
nesouhlasím. Výzkumy napříč několika zeměmi potvrzují očekávanou čtyřfaktorovou
strukturu HSQ, jež odpovídá čtyřem humorným stylům (afiliativní, sebepovzbuzující,
agresivní a sebeponižující humor). Zatím více než 150 studií využilo HSQ pro výzkum v
oblasti psychologie osobnosti, sociální či klinické psychologie, vývojové či psychologie práce
a organizace (Martin, Kuiper, 2016). Do českého jazyka jej přeložila v rámci diplomové práce
Eva Richterová (2016). Vytvořila dvojitě slepý překlad a následně jej upravila kvůli výzkumu
na dětskou populaci.

4.2.2 SMBM
Shirom-Melamed Burnout Measure (SMBM) je jeden z novějších dotazníků
vytvořený dvojcí Shirom a Melamed z Tel Aviv Univerzity v Izraeli. Skládá se ze čtrnácti
položek, rozdělených do tři subškál hodnotících se na 7bodové Lickertově škále:
•

P – fyzická únava (physical fatigue),

•

E - emoční vyčerpání (emotional exhastion),

•

C - kognitivní opotřebovanost (cognitive weariness) (Ptáček, Raboch, Kebza, 2013).
Celkový skór je tvořen součtem jednotlivých skórů všech 14 položek a představuje

zvyšujícící se riziko syndromu vyhoření. Rozpětí skórů se pohybuje od 14 do 98.
Jedná se o nástroj s dobrým potencionálem odhalit syndrom vyhoření a zároveň přináší o
celém procesu více informací (Ptáček, Raboch, Kebza, 2013). V rámci srovnávací studie se
ukázalo, že MBI-GS a SMBM dotazníky, poskytují podobné výsledky (Shirom, Melamed,
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2006, s. 176-200). SMBM byl přeložen do českého jazyka Šolcovou a Kebzou.
Psychometrické charakteristiky SMBM byly ověřeny i na české populaci, Cronbachovo alfa =
0,89; korelace jednotlivých položek s celkovým skórem byla r = 0,85 (p< 0,01). Další
jazykové verze a český překlad jsou volně dostupné na webových stránkách profesora
Shiroma - www.shirom.org/arie/index.html (Ptáček, Raboch, Kebza, 2013).

4.3 Charakteristika výzkumného souboru
Základní soubor budou tvořit psychoterapeuté v České republice. Bude osloveno
několik psychoterapeutických center a klinik, jak státních tak soukromých napříč celou
Českou republikou2 věnujících se celému spektru pacientů/klientů. Na základě dobrovolného
samovýběru pak budou z každého zařízení vybráni minimálně 2 psychoterapeuti, tak aby ve
vzorku bylo rovnoměrné zastoupení obou pohlaví. Šetření budou anonymní.

4.4 Administrace
Dotazníky budou převedeny do online prostředí a odkazy na ně zaslány na emaily
vybraným psychoterapeutům. Samotnému vyplňování bude předcházet krátký úvod a
představení se, v kterém budou respondenti informováni o tom, že výzkum je zcela anonymní
a účast v něm je dobrovolná. Respondenti budou mít možnost být následně seznámeni s
obecnými výsledky šetření. Cíle výzkumu budou psychoterapeutům sděleny po vyplnění
dotazníků, aby informace o záměru a výzkumných hypotézách neovlivnily jejich odpovědi.
Dotazníky budou automaticky spárované. Výběr respondentů bude nenáhodný, jelikož
zapojení se do výzkumu bude záviset jak na souhlasu respondenta, tak i daného zařízení.
Zpracovány budou pouze dotazníky, které budou plně vyplněny. Nejprve budou
respondentům předloženy otázky týkající se obecných informací o nich samotných (pohlaví,
věk, velikost místa bydliště podle počtu obyvatel, vzdělání, psychoterapeutický směr/výcvik,
problematika, které se věnují, národnost). Následovat bude HSQ a poté SMBM. Celkový čas
potřebný k administraci všech dotazníků by měl být vzhledem k počtu položek (celkem 46)

2

Například Klinika Eset (Praha), Modré dveře (Praha), Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

(Ondřejov), psychoterapeutická klinika Hermés Group (Praha), Gaudia (Praha, Brno), Ceteras (Brno), Podané
ruce (Brno, Olomouc), Age centrum (Olomouc), psychiatrické nemocnice (Praha, Opava, Havlíčkův Brod,
Kroměříž).
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minimálně 1 hodina, aby měli respondenti dostatek času se nad každou z položek zamyslet a
na jejich výpovědi neměl vliv časový pres.
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5 Diskuze
Navržený výzkumný projekt by měl směřovat k obecnějšímu cíli zmapování vztahu
jednotlivých stylů humoru definovaných Martinem (2007) a prvků syndromu vyhoření.
Design výzkumu, i výzkumný soubor a jeho výběr, byl zvolen v souladu s tímto cílem a stejně
jako u dalších výzkumů i zde předpokládáme řadu úskalí s ním spojených.
Jedním ze základních limitů tohoto výzkumu by mohla být volba sebeposuzovacích
dotazníků, jež umožňují sociální desirabilitu (očekávané chování nadhodnocovat a naopak to
sociálně nežádoucí podhodnocovat). Tomu lze do určité míry předcházet oznámením o
anonymitě výsledků. Krom toho se na zkreslení mohou podílet také nevědomé procesy. I
přesto, že se v minulosti prokázala u sebeposuzovacích škál poměrně vysoká validita, alespoň
co se týče syndromu vyhoření a dotazníku HSQ, nemusí takto získané informace plně
reprezentovat realitu. Pro potvrzení správnosti našich výsledků by bylo vhodné využít v
dalších výzkumech například další sebeposuzovací dotazník MBI-HSS (Maslach Burnout
Inventory – Human Service Sector) pro ověření vnitřní konzistence, pozorování vzájemné
interakce psychoterapeuta a pacienta/klienta nebo nějakou z kvalitativních metod například
polostrukturovaný rozhovor.
Při diagnostice syndromu vyhoření by bylo vhodné a potřebné obohatit celý proces o
další metody, jakými jsou například anamnestický dotazník, rozhovor či pozorování.
Podnětné by mohlo být zapojení i objektivních fyziologických ukazatelů zdraví jedince (např.
kožní vodivost, tep srdce, hladina stresového hormonu kortizolu).
Kvůli kulturní podmíněnosti humoru by bylo vhodné připojit například dotazník
vytvořený v evropském prostředí (SHQ-6), měřící smysl pro humor nikoliv styly humoru.
Další výzkumy by mohly těžit z longitudinálního sledování zdravotníků, které v minulosti
přineslo cenné informace k tématice využití humoru jako prevence syndromu vyhoření a
zvyšování well-beingu. Předpokládáme, že by tento přístup byl podnětný i co se týče
zefektnění psychoterapeutického procesu.
Samotný nenáhodný výběr respondentů představuje další možný limit výzkumu, tím, že
je závislý na ochotě zařízení a jednotlivých psychoterapeutů, se do výzkumu zapojit. Další
zkreslení může vycházet z psychoterapeutického směru, ve kterém je psychoterapeut
vyškolen3. Data může ovlivnit i skupina klientů/pacientů, se kterými psychoterapeuté pracují.
3

Například RET a postmoderní psychoterapeutické směry s humorem pracují, zatímco některé směry

nikoliv či dokonce může jít o tabu.
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Výsledná data tak nebude možné plně zobecnit, jelikož výzkumný soubor může být od
počátku zkreslený. Sběr dat byl však navržen s ohledem na jeho reálnou proveditelnost.
Další omezení skýtá i využití určitých teoretických východisek a modelů, které jsou do
jisté míry zjednodušující a nemusejí tak postihnout individuální nuance jednotlivých stylů
humoru, kort s přihlédnutím na jeho kulturní podmíněnost. Kvantitativní povaha a počet
respondetů příliš nedovolují vést s nimi následně upřesňující rozhovory. To může být
podnětem pro další výzkumy, které by měly za cíl zjišťovat například, kdy konkrétně a jak
psychoterapeuté humoru užívají a za jakým účelem.
Samotná volba metod je dalším z limitů našeho projektu. Například dotazník HSQ byl do
českého jazyka převeden pomocí dvojitě slepého překladu, avšak upraven pro dětskou
populaci. Zároveň jde o metodu, jež doposud nebyla standardizovaná pro české prostředí. Pro
další výzkumy by bylo vhodné ověřit psychometrické charakteristiky české verze dotazníku a
následně na dostatečném počtu respondentů provést jejich standardizaci.
Námi navržený výzkum, podobně jako většina dříve zmíněných v rámci této práce, by
využil korelační analýzu, což představuje další z možných limitů. V budoucnu by bylo
vhodné užít i experimentálního designu, který by umožnil zmapovat kauzální vztahy mezi
proměnnými.
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Závěr
V literárně přehledové části bylo cílem zmapovat poznatky o humoru v kontextu
psychoterapeutické práce, možná propojení s copingovými mechanismy a prevencí před
syndromem vyhoření u samotných psychoterapeutů. Posléze navrhnout vhodný výzkum
zkoumající vztah stylů humoru a syndromu vyhoření.
V průběhu práce se ukázalo, že humor a jeho protektivní funkce se doposud zkoumaly
především v kontextu zdravotní péče, konkrétně ve vztahu k lékařům, pacientům a
zdravotním sestrám/bratrům. Byly tak položeny základy, od nichž se lze odrazit a inspirovat
přímo na poli psychoterapie.
Těžištěm první části předkládané práce představují poznatky vycházející převážně z
novějších zahraničních výzkumů. Řada z nich představovala průřezové studie, proto si
myslíme, že do budoucna by bylo přínosné zvolit longitudinální výzkumný design. Ten by
mohl zodpovědět otázky například, jak se mění užití jednotlivých stylů humoru s věkem, jaký
je vztah stylů humoru a dlouhodobě specifikého okruhu pacientů/klientů, jak se mění humor
v průběhu jednotlivých psychických onemocnění.
V českém a slovenském prostředí nalezneme zatím převážně přehledové studie či
teoretické statě, nikoliv výzkumy. Kromě výzkumů by bylo zajímavé zaměřit se v budoucnu
na tvorbu programů zaměřených na trénink humoru. Protože například Kuiper (2014) tvrdí, na
základě shrnutí výsledků pilotních studií, že jedinci projevující psychopatologické symptomy
mohou těžit z rozvíjení benigních stylů humoru.
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6 Seznam zkratek:
AATH
AHSA
HO
HSQ-6
ISHS
MBI-GS
MBI-HSS
NHT
NK
RAVLT
RET
SHQ
SMBM

Association for Applied and Therapeutic Humor
American Humor Studies Association
Humor-orientace
Humor Style Questionnaire
The International Society for Humor Studies
Maslach. Burnout Inventory - General Survey
Maslach Burnout Inventory – Human Service Sector
Natural High Therapy
Natural killer cell, tedy „přirozený zabíječ“ buňky
Rey Audiory Verbal Learning Test
Racionálně-emoční terapii
Sense of Humor Questionnaire
Shirom-Melamed Burnout Measures
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