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Neurózy p ůvodn ě PSA dělila do dvou skupin:

Aktuální neurózy: neurastenie
úzkostná neuróza
(hypochondriáza)

Somatická dysfunkce sexuality

Psychoneurózy: hysterie
fobická neuróza
obsedantní neuróza

Psychický konflikt
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Psychoneurózy – intrapsychický konflikt a jeho zprac ování – vcelku
Relativn ě dob ře fungující Já – patologicky zafixovaný konflikt

Narcistické neurózy, hrani ční stavy, psychózy - Patologie Self , slabost 
Já, nedostatečný vývoj selfsystému, labilní narcistická rovnováha, strukturální
nedostatek
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Existují v ůbec neurózy?

„Neurotické poruchy nejsou nemocemi v léka řském 
smyslu. Rozmanitost životních osud ů, struktur 
jednotlivých osobností a symptom ů stejn ě jako zna čný 
prostor pro spolup ůsobící faktory brání za řazení
konkrétní p řípady do „kategorií“. P řesto se zdá rozumné
a praktické vytvo řit alespo ň pokusn ě ideální typy 
konstelací a shrnout p řípady s podobnou psychogenezí, 
psychodynamikou a podobnými projevy.“

Menztos, 2000.
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Neuróza

Nemoc nerv ů (18.stol) 

Funk ční porucha (19.stol) 

Duševní poruchy, které nejsou poruchami nervového 
systému (Freud)
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Třídimenzionální model dle Mentzose
• Typ základního primárního konfliktu a z něho odvozené konflikty 

sekundární,
(symbiotické splynutí-odd ělení, závislost-autonomie, dyadický-

triadický vztah, bezpe čnost primární skupiny-rizika a šance 
sekundárních skupin, pohlavnost a identita-nezralé v azby a difuze
identity)

2) Stupeň zralosti, koheze a strukturální charakter Já (Self), p řípadn ě
typ a povaha strukturálního nedostatku (deficitu)

3) Modus zpracování konfliktu – veškeré reakce, mechanismy 
obranné, obnovovací a mechanismus náhradního uspokoj ení

(hysterický, nutkav ě neurotický, fobický, úzkostn ě-neurotický, 
depresivní, hypochondrický, paranoidní, hyperthymní , 
psychosomatický, psychotický)
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Podle KLASICKÉ TEORIE se rozeznávají následující typy neuróz:

Aktuální neuróza : je zavin ěna sou časnými (aktuálními) p říčinami a je 
vysv ětlitelná na základ ě sexuálních zvyk ů pacienta.
Fyziologické d ůsledky poruch v sexuálním fungování, které se 
manifestují v p řítomnosti

Charakterová neuróza : neuróza, jejímiž SYMPTOMY jsou 
charakterové rysy.

Narcistická neuróza : neuróza, p ři níž pacient není schopen rozvinout 
PŘENOS.
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Podle KLASICKÉ TEORIE se rozeznávají následující typy neuróz:

Orgánová neuróza: zřídkakdy používaný výraz pro PSYCHOSOMATICKÉ
onemocn ění.

Přenosová neuróza : je bu ď neurózou, p ři níž je pacient schopen rozvinout 
přenos, nebo jde o obsedantní zájem o analytika, jenž v zniká b ěhem 
psychoanalytické lé čby.

Psychoneuróza: je zavin ěna příčinami v minulosti, je vysv ětlitelná pouze na 
základ ě osobnosti pacienta a jeho životní historie. Existují tři typy 
PSYCHONEURÓZY: KONVERZNÍ HYSTERIE, ÚZKOSTNÁ HYSTERIE 
(FOBIE) a OBSEDANTNÍ NEURÓZA.

Traumatická neuróza : je zavin ěna ŠOKEM.

Úzkostná neuróza : jde bu ď o jakoukoli neurózu, jejímž hlavním symptomem 
je ÚZKOST, nebo o jednu z aktuálních neuróz.
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Přenosová neuróza TRANFERENCE NEUROSIS

Význam operacionální , funk ční, v rámci vztahu 
(technický koncept)
Význam nozologický :
(psychopatologický koncept)

Nozologické používání dnes neudržitelné , nebo ť i osoby, které podstupují
terapii kv ůli tzv. defekt ům Já nebo perverzím, hrani čním stav ům a 
psychózám, utvá řejí přenosy. Všichni pacienti jsou schopni p řenosu, 
různé skupiny poruch se od sebe liší formou a obsahem p řenosu, 
nikoli tím, že by u n ěkterých p řenos neexistoval.

Aktuální a p řenosové neurózy
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Přenosová neuróza
Zavedl Jung v protiklad ě k psychóze, kde je omezená schopnost pacient ů

přenášet libido na objekty. Neurózy, kde je možnost p řenosu –
přenosové neurózy.

V TN se celé patologické chování pacienta soust řeďuje do jeho vztahu k 
analytikovi. TN na jedné stran ě koordinuje p řenosové reakce, zpo čátku 
rozptýlené (kolísavý p řenos podle Glovera) a na druhé stran ě dovoluje 
sestav ě symptom ů a patologickému chování pacienta p řevzít novou 
funkci vztahováním se na analytickou situaci“

Ideální model lé čby:
Klinická neuróza se transformuje na p řenosovou neurózu, jejíž objasn ění

vede k odhalení infantilní neurózy.
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„P řenos tedy tvo ří mezioblast, kterou probíhá p řechod od 
choroby sm ěrem k životu. Nový stav p řevzal všechny 
znaky nemoci, p ředstavuje však um ěle vyvolanou chorobu, 
všude p řístupnou našim zásah ům.“ (Freud, 1914)

Aktuální a p řenosové neurózy
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„Zahájením lé čby tento vývoj naprosto nekon čí, ale když se zprvu 
terapie nemocného zmocnila, dochází pak k tomu, že s e veškeré
další produkty nemoci soust ředí na jediné místo, totiž na vztah k 
lékaři. Takto lze pak p řenos p řirovnat ke kambiové vrstv ě mezi 
dřevem a kůrou stromu, z níž vychází tvorba nových tkání a kde 
se tvo ří další letokruhy kmene jakmile se už jednou p řenos 
domohl tohoto významu, ustupují práce na pacientovýc h 
vzpomínkách daleko do pozadí. Nebylo by pak nespráv né říci, že 
tu už nemáme co d ělat s pacientovou d řívější chorobou, nýbrž s 
jakousi nov ě vytvo řenou a p řetvo řenou neurózou, která te ď onu 
první nahradila.“

(Freud, 1916-17, P řednášky k úvodu)
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„P řenosová neuróza vyjad řuje poznatek, že všeobecný lidský 
přenos se vlivem analytické situace a za speciální neur otické
pohotovosti k p řenosu transformuje v p řenosovou neurózu. 
Přenosové neuróza je svým zp ůsobem um ěle vyvolaná neuróza. 
Prchavé p řenosové jevy i symptomatické p řenosové neurózy 
jsou operacionálními pojmy. Není rozdíl mezi speciál ními 
fenomény, nap ř.situa čními p řenosovými fantaziemi a p řenosov ě
neurotickými transformacemi symptom ů kterékoli nozologické
jednotky, v četně narcistických neuróz, které Freud ztotož ňoval s 
psychózami.“

(Thöma, Kächele, 1993))
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„Nesmíme p řece zapomínat, že choroba pacienta, kterého 
přijmeme do analýzy, není ni čím uzav řeným, strnulým, nýbrž
roste a vyvíjí se dál jako n ějaká živá bytost….Všechny 
symptomy nemocného pozbyly svého p ůvodního významu a 
přejaly nový smysl, který je v n ějakém vztahu k p řenosu.“

(Freud, 1916-1917)

Přenosová neuróza je nový stav, který nahrazuje obecno u neurózu 
a všem symptom ům nemoci prop ůjčuje nový p řenosový 
význam.

Aktuální a p řenosové neurózy
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Přenosová neuróza

Monopersonální hledisko

„P řekonáváme p řenos tím, že pacientovi dokazujeme, že jeho city 
nepramení ze sou časné situace a neplatí osob ě lékařově, nýbrž
že opakují n ěco, co se v jeho život ě vyskytlo už n ěkdy d řív.“

„Takto ho p řinucujeme, aby své opakování prom ěnil ve 
vzpomínku“

(Freud, 1916-1917)
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Aktuální neurózy: ACTUAL NEUROSIS

Příčina na rozdíl od psychoneuróz v poruchách aktuálního 
sexuálního života.

Etiologie somatický ne psychická:
„Pramen vzrušení, hybný faktor nepokoje se nachází v  somatické

oblasti, zatímco v hysterii a nutkavé neuróze je v o blasti 
psychické“

U úzkostné neurózy jde o absenci uvoln ění sexuálního vzrušení
(nezklidn ěná sexuální stimulace), v neurastenii jeho 
nepřiměřená úleva (nap říklad masturbace) nebo sexuální exces.

Mechanismus vytvo ření symptom ů je somatický (přímá přeměna 
vzrušení na úzkost), nikoliv symbolický. Symptomy ne mají
význam a nejsou psychoanalýzou objasnitelné.
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Aktuální neurózy:

Freud nikdy od pojetí AN neupustil, pozd ěji nazna čoval, že 
mechanismus vytvá ření symptom ů je zapot řebí hledat v oblasti 
chemie (intoxikace produkty metabolismu sexuálních 
substancí).

Dualita nebo vztah psychoneuróz a AN: symptom AN je  velmi 
často jádrem a p ředcházejícím stadiem psychoneurotického 
symptomu.
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Aktuální neurózy:

Z klinické praxe se vytrácí, z klasifikace se pojem vytratil zcela, má
však smysl o konceptu AN uvažovat:

1) Rozlišování aktualizovaných konfliktu infantilníh o původu, a
konflikt ů převážně určovaných aktuální situací: existence ostrého 

aktuálního konfliktu je potom v pr ůběhu psa lé čby častou 
překážkou

2) Spolu s psychoneurotickými obtížemi se vyskytují psychicky 
bezvýznamné symptomy, které Freud p řipisoval AN: 
nevysv ětlitelná únava, nejasné bolest, atd.



MUDr. David Holub

Aktuální a p řenosové neurózy

Aktuální neurózy:

Z klinické praxe se vytrácí, z klasifikace se pojem vytratil zcela, má
však smysl o konceptu AN uvažovat:

3) Freudovy koncepce „aktuálních“ symptom ů mají somatický ráz 
a vedou p římo k sou časnému pojetí psychosomatických poruch

4) Freud se zabýval zejména neuspokojováním sexuální ho pudu a 
při genezi aktuálních a psychosomatických symptom ů (ale i 
psychoneurotických) je stejn ě důležité vzít do úvahy agresivitu 
a destruk ční pud, negativní narcismus

Herbert Rosenfeld, André Green


