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ÚNAVA JAKO PROJEV DEPRESE1 
 

Jiří Berka 

 
 
Ve své praxi ambulantního psychiatra a psychoterapeuta se velmi často setkávám 
s pacienty, kteří udávají jako jednu ze svých potíží mnohdy tu nejvýznamnější - pocit 
únavy. Téměř vždy dodávají, že se jedná o únavu tzv. nepřirozenou, tedy že mají pocit 
únavy i tehdy, když vědí, že k tomu nemají reálný důvod; případně že je unavuje i to, co je 
dřív neunavovalo a o čem vědí, že by je unavovat nemělo.  

Právě toto zjištění je zřejmě důvodem toho, že v naprosté většině případů 
předpokládají psychický původ tohoto stavu a k jeho řešení vyhledají psychiatra. Jistě lze 
tento fakt přičíst také neustále se zvyšující informovanosti populace. 

Současně je samozřejmé, že je nutno dodržet příslušné medicínské postupy a 
ve spolupráci s dalšími odborníky provést potřebná vyšetření, která pokud možno co 
nejpřesněji určí skladbu etiologie toho, co pacient pociťuje jako pro sebe nepřirozenou 
únavu. Velmi často se zjistí, že se jedná o kombinaci faktorů somatických i psychických, 
které se navzájem ovlivňují. V další léčbě je pak nutná interdisciplinární spolupráce. 
V procesu psychoterapie je pak nutno odlišit tzv. primární proces, tedy děj, kdy příznak je 
zjevným vyústěním procesu probíhajícího na úrovni nevědomí, od tzv. procesu 
sekundárního, kdy si pacient příznak uvědomuje jako něco negativního a tento fakt může 
zpětnovazebně posilovat primární proces mechanismem zevního potvrzování patogenního 
stereotypu. 

 
Nyní k popisu základních pojmů. Pocit únavy se vyvinul u živých organismů 

v průběhu fylogenetického vývoje jako jeden z mechanismů sloužících sebezáchově 
jedince. Pocit únavy je jedním ze signálních prožitků, který dává vědomí jako řídící 
jednotce organismu najevo, že není vhodné pokračovat v činnosti, kterou organismus 
dosud provozoval, neboť další pokračování v této činnosti by mohlo vést k ohrožení 
organismu např. poškozením některých jeho struktur, případně narušením jeho dalšího 
fungování na bázi vyčerpání. Tento pocit tedy organismus nabádá k tomu, aby změnil 
způsob svého fungování a pokud možno přešel na způsob restituční, tedy odpočinkový. 
Pokud toto schéma funguje správně v tom smyslu, že tato informace je relevantní 
vzhledem k reálné aktuální situaci organismu, je vše v pořádku. 

Problém nastává tehdy, když se ze signálu odpovídajícího realitě stane signál 
falešný. V terapii často používám přirovnání k špatně nastavenému alarmu v autě, který 
houká už tehdy, když auto někdo míjí ve vzdálenosti dvou metrů a ne až tehdy, když se 
do něj někdo skutečně pokusí násilně dostat. 

Jak tedy dojde k tomu, že se signál stane falešným? Společným prvkem pro 
spouštění varovných signálů (nejen únava, ale i úzkost a napětí) je asociační propojení 
určitého vjemu s pocitem ohrožení. Zde je nutno uvést, že některé asociace jsou dané 
geneticky (dle I. P. Pavlova tzv. nepodmíněné reflexy) a vyvinuly se ze stejného důvodu, 
tedy zlepšení schopnosti sebezáchovy jedince. Tyto jevy jsou však v dané problematice ve 
výrazné menšině. Převládají asociace, kdy je původní podnět v realitě z hlediska ohrožení  

                                                 
1
 Příspěvek vychází z referátu předneseného na 158. klinicko-psychologickém dni, 10. ledna 2011, Praha. 
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neutrální a jeho nežádoucí ohrožující konotace se vytváří v procesu individuálního vývoje 
jedince. Předpokládám, že čtenáři jsou známy zásady vývojové psychologie 
v dynamickém pojetí, takže se omezím na konstatování, že se jedná o vývoj Self. Pro 
pacienty užívám termín sebepojetí. 

Jestliže zejména na základě působení tzv. referenčních autorit nedochází v procesu 
individuálního vývoje jedince k naplnění klasické Kohutovy definice o nutnosti 
bezpodmínečného pozitivního vstřícného přijetí, což se má v realitě dít především 
v podobě akceptace projevů dítěte v potřebném rozmezí a přiznání příslušné míry 
autonomie úměrné stupni vývoje dítěte, pak vzniká ve vývoji rozpor mezi přirozenou 
potřebou dítěte a zevními informacemi, které ji mají potvrzovat. Výsledkem je pak 
intrapsychická konfúze, tedy stav nejistoty o sobě samotném. Použiji-li klasickou Freudovu 
teorii dynamického intrapsychického konfliktu, tak je pak nežádoucím způsobem nastaven 
poměr sil mezi tzv. zdravou a nezdravou složkou na úrovni nevědomí, což se v realitě, 
tedy na vědomé úrovni projevuje produkcí neurotické symptomatiky. 

 
V názvu sdělení jsem pocit irelevantní, tedy patologické únavy, přiřadil k depresi. 

Depresi v širším slova smyslu chápu také jako původně v procesu vývoje založený 
mechanismus sloužící k sebezáchově jedince. Jak známo, již nejjednodušší organismy 
mají schopnost reakce na prostředí od nebo k, tedy útok nebo útěk v případě, že 
informace jdoucí z prostředí jsou dešifrovány jako ohrožující. U organismů na vyšším 
stupni vývoje je známý jev, že při pocitu ohrožení v ekosystému volí dle povahy situace 
jako jednu z možností jejího vyřešení ve smyslu eliminace ohrožení to, že zalezou do 
doupěte a počkají, až se to přežene. Aby se jim přečkávalo lépe, vyvinuly se k tomu účelu 
fyziologické mechanismy např. snižující intenzitu metabolismu i další. Deprese v tomto 
pojetí je tedy užitečné účelové snížení aktivity organismu za účelem přežití při ohrožení, 
pokud organismus zvolí dle povahy situace tuto variantu obrany. Obvykle ji volí tehdy, 
když shledá nebezpečí příliš silným na řešení agresí či aktivním únikem. Nemůže-li 
útočníka překonat či před ním utéci, musí se schovat. 

Vzhledem k všemu doposud uvedenému je možno formulovat psychogenní etiologii 
nepřirozeného pocitu únavy tak, že u lidského jedince se v důsledku vývojem narušeného 
Self na nevědomé úrovni prosadí nezdravá (patologická) tendence, která nesprávně 
vyhodnotí schopnost jedince procházet realitou. Tato tendence „vnímá“ jedince jako příliš 
slabého a neschopného, a tudíž realitou ohroženého. Na základě této informace pak 
vygeneruje (mimo jiné) pocit únavy jako blokační mechanismus, kterým se má organismus 
vyhnout další aktivitě. 

 
Z uvedeného vyplývá i terapeutický postup. Osobně, i když mám vzdělání 

v psychoanalytické psychoterapii, se snažím volit individualizovaný integrovaný přístup 
vycházející z principů tzv. transteoretické terapie dle Norcrosse a Prochasky. Základem je 
odkrývací postup, jehož účelem je zjištění konkrétní vývojové problematiky, která vedla 
k narušení sebepojetí. 

V dalším je nutné rozpracování zjištěného (klasický Freudův termín Durcharbeitung) 
propojením s již vědomou, tedy prožitkovou úrovní. Konečně tam, kde se blokace 
konkrétně negativně projevuje v reálných životních situacích pacienta, jsou vhodné 
nácvikové postupy z oblasti KBT. Jako lékař preferuji tam, kde je to stavem konkrétní 
symptomatiky pacienta indikováno, i další postupy, hlavně farmakoterapii. V dané oblasti 
nejčastěji používám antidepresiva ze skupiny SNRI. Zlepšení stavu pacienta v důsledku 
medikace  má  tento  efekt: aktuálně  se  mu  uleví, často  je zachována práceschopnost či  
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funkčnost v rodině a domácnosti, což jednak na vědomé úrovni lépe motivuje k další 
terapeutické práci a na nevědomé úrovni je potlačován falešný signál, což sekundárně 
vede k posílení zdravé části intrapsychického konfliktu. Samozřejmě je medikace 
prezentována jako symptomatická, doprovodná součást terapie, kdežto psychoterapie je 
zdůrazňována jako léčba kauzální. 

 
Závěrem bych chtěl zmínit dva jevy, se kterými se ve své praxi setkávám. Pacienti 

často hledají příčinu své únavy v tzv. nárocích doby, kdy zvládání všeho, co dnešní doba 
přináší, pokládají za příliš náročné pro sebe samé: „Prostě-je toho na mě moc“. 
Terapeuticky je klíčové vytvoření náhledu v tom smyslu, že rezervy jsou, že dotyčný je 
schopen se s nároky reality vyrovnat, pokud se podaří zvládnout blokaci posunem 
v sebepojetí. Dále se stává, že si již na vědomé úrovni v realitě toho dotyčný nabere příliš 
a pak je z toho reálně unaven. Tento jev také interpretuji jako falešný obranný 
mechanismus ve smyslu „čím slabší posádka, tím silnější hradby“. Terapeuticky je to 
stejné - posilování sebepojetí má vést k racionální redukci aktivity. 
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