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prof. Dr. Gernot Sonneck : Individuální psychologie 
(doplňující text pro výuku Lékařské psychologie a psychoterapie 1.LF UK Praha) 
 Zakladatelem individuální psychologie je Alfred Adler  (1870-1937), jenž se stal v r. 
1902 členem kroužku, sdružujícím se kolem  Sigmunda Freuda. Záhy si však utvořil vlastní 
názory. Jeho centrální teze, že původní zdroj lidského vývoje neleží v oblasti sexuality, nýbrž 
ve slabosti a prožitku neostačivosti, jej vedla v r. 1911 k založení vlastní školy. Adler zvláště 
zdůrazňoval sociální stránku člověka, kterou lze spatřit ve stěžejním pojmu individuální 
psychologie, jímž je společenský cit. Pojem individuální psychologie byl zvolen proto, aby 
byla zdůrazněna nedělitelnost jakékoliv osoby. Adler m.j. u Freuda kritizoval, že rozdělil 
člověka na jednotlivé pudy, síly a systémy (instance). 
Pocit méněcennosti je nejpopulárnějším pojmem zavedeným Alfredem Adlerem. V neustálé 
lidské snaze kompenzovat pocity jako vlastní malost, slabost nebo nedostačivost, vytvářejí se 
specifická  apercepční schémata, která jsou zdrojem životního stylu a individuální  vedoucí 
směrnice každého člověka. Neurotický životní styl se může tehdy rozvinout, pokud se 
opakovaně nezdaří pokusy o kompenzaci pocitu méněcennosti, který bývá hovorově nazýván 
komplexem méněcennosti. Způsobuje, že jedinec se chce nevědomky neustále přiblížit 
osobnímu ideálu nadřazenosti, moci a síly. Takový člověk vytváří tzv. aranžmá (uspořádání), 
zkreslené, falešné vnímání a hodnocení prožitků, čili tendenční apercepci, sloužící 
k průběžnému posilování životního stylu a vedoucí směrnice založených na ideálu převahy, 
s cílem vyhnutí se vlastní nedostačivosti a slabosti. Tato nepodařená neurotická kompenzace 
má ráz nemoci, nebo pohotovosti k nemoci. Míněn je tím tzv. „sekundární zisk“ 
z onemocnění, pomocí kterého se jedinec zbavuje životních povinnosti. Obrana proti pocitům 
méněcennosti může být také překompenzována mocenskými tendencemi a snahou po 
uplatnění. Prožitek pocitu méněcennosti však nemusí vést v každém případě k neurózám.  
Známe i podařenou kompenzaci, která m.j. vede k rozvoji nezbytných psychických funkcí 
stabilizujících osobnost, stejně tak rozlišujeme pozitivní překompenzaci, jíž překonáváme 
své specifické nedostatky. 
 Cílem terapie je odhalení neurotického systému, resp. neurotického životního plánu. 
Na prvém místě dochází v rámci léčby k uvolnění vytěsněných pocitů a vjemů. Prožitek je 
v léčbě tím nejdůležitějším, racionální vysvětlení a pozitivní reflexe nestačí samy o sobě. 
Konečným efektem terapie je nová orientace osobnosti. Cílem terapie tedy není jen v hled a 
porozumění sobě, nýbrž na fázi analytickou navazuje fáze syntetická, v níž se (na rozdíl od 
Freuda) projevuje vliv terapeuta. 
 Individuální psychologii je vlastní celostní pojetí osobnosti, proto využívá při 
terapeutické práci všech projevů života, jako jsou životní příběhy,  vzpomínky z dětství, 
přítomné reakce i aktuální chování, sny, fantazie, denní snění, myšlenky a asociace. Veškerý 
tento materiál je pacientem prožíván selektivně a způsobem potvrzujícím jeho životní styl. Na 
význam snu lze usuzovat z individuální situace. V bdělém stavu lze snový obsah zkoumat i 
s ohledem na budoucnost, protože v individuálně psychologickém pojetí sen v podstatě 
neukazuje nic jiného, než lidské myšlení, cítění, chování a fantazie. Sen dělá cíl zřetelným, 
cíl, jenž je jinak obsažen v našich očekáváních, přáních či obavách. Jelikož jsou většinou 
nevědomé, přicházejí do vědomí ve snu či při volném asociování. 
Poznámky:  Adlerova (1870-1937) individuální psychologie spolu s Freudovou (1856-1939) 
psychoanalýzou a Jungovou (1875-1963) analytickou psychologií tvoří tři sloupy, na kterých 
spočívá hlubinná psychologie. 
 Adler se rozešel s Freudem v r. 1911, předcházel spor ohledně lidské agresivity. Adler 
považoval agresivní pud  za všemu nadřazený a lidské chování energetizující. Významně 
rozvíjel i psychosomatické myšlení – méněcennost určitého orgánu ve významu locus 
minoris resistentia, řeč těla apod. Bylo u něho vyvinuto silné sociální cítění a myšlení. 
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