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Kazuistika 

 

Obraz domu v našich snoch 

Dušan Fábik 

 

 

Súhrn 

Príspevok sa zameriava na sny obsahujúce obraz domu či iných príbuzných stavieb. Na podklade viacerých 

ukážok od predstaviteľov rozdielnych psychoterapeutických prúdov prichádza k predpokladu, že dom môže 

symbolizovať mentálnu reprezentáciu samého snívajúceho, t.j. jeho sebapoňatie. Tento predpoklad je ďalej 

ilustrovaný na dvoch kazuistikách, ktoré predstavujú analýzu sna s obrazom domu. Každá analýza opisuje 

postup pri výklade sna a dáva ho do kontextu so životnou históriou klienta a jeho psychodynamickou štruktú-

rou. Uvedené ukážky osvedčujú relevantnosť konceptu sebapoňatia symbolizovaného domom a odporúčajú ho 

ako dôležitý psychoterapeutický nástroj pri výklade snov. Príspevok môže pomôcť širokej škále odborníkov 

pracujúcich so snami, a to aj v rámci rozdielneho psychoterapeutického zázemia.  

Kľúčové slová: výklad snov, sebapoňatie, psychoterapeutický proces. 

 

Summary 

The article focuses on dreams containing the image of a house or other related buildings. Based on several 

examples from representatives of different psychotherapeutic movements, it is assumed that the house can sym-

bolize a mental representation of the dreamer himself, i.e., his self-concept. This assumption is further illus-

trated in two casuistics, representing an analysis of a dream with a house. Each analysis describes the procedure 

for interpreting a dream and puts it in context with the life history of the client and his psychodynamic struc-

ture. These examples prove the relevance of the concept of self-concept symbolized by the house and recom-

mend it as an essential psychotherapeutic tool in the interpretation of dreams. Thus, the paper can support a wide 

range of professionals working with dreams, even within a different psychotherapeutic background. 

Keyword: dream analysis, self-concept, psychotherapeutic process.  

 

Úvod 

Dom, jeho časti či iné príbuzné stavby (hotely, vily, 

zámky) sú trvalou súčasťou našich snov. Podľa klasickej 

práce Halla a Van deCastla (1966) je dom dokonca najčastej-

ším snovým objektom (nasleduje automobil). Vysokú frek-

venciu domov v našich snoch sa snaží vysvetliť teória konti-

nuity, ktorá poukazuje na súlad snových obsahov s bdelou 

skúsenosťou. Podľa nej sme v bežnom živote vystavení do-

mom neustále – bývame v domoch, vidíme domy, chodíme 

do nich, a preto sa s rovnakou frekvenciou objavujú aj v na-

šich snoch. Nemôžeme však prehliadnuť, že počas snívania 

sa stretávame aj v realite s neexistujúcimi či netypickými do-

mami. Niekedy obývame zámky či vily, inokedy tie najodpo-

rnejšie chatrče, ktoré nemajú s bdelou realitou nič spoločné.  
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Vďaka týmto neštandardným obrazom môžeme uvažovať, že 

obraz domu má neraz omnoho významnejšiu podstatu než na-

značuje teória kontinuity, t.j symbolickú podstatu.  

 

Psychoterapeutické systémy a symbol domu  

Predpoklad o obraze domu ako symbole bol zdieľaný 

mnohými autormi už od moderného výskumu snov a ilustro-

vaný na nemalom počte snových ukážok a analýz. Nepre-

hliadnuteľným faktom zostalo, že symbol domu nesie aj 

podľa autorov rôznych psychoterapeutických prúdov takmer 

rovnaký význam, a to napriek nemalým rozdielom v systéme 

výkladu snov. Tento poznatok je doložený v našej publikácii 

ukážkou z klasickej psychoanalýzy Sigmunda Freuda, analy-

tickej psychológie Carla Junga, logoterapie Viktora Frankla, 

gestalt terapie Fritza Perlsa, daseinsanalýzy Medarda Bossa, 

existenciálnej psychoterapie Irvina Yaloma či pohľadom slo-

venského autora, zástupcu psychodynamickej a katatýmno-

imaginatívnej terapie, profesora Jozefa Hašta. Nepochybne 



D. FÁBIK: OBRAZ DOMU V NAŠICH SNOCH 

47 

by bolo možné predložiť ukážky mnohých ďalších autorov 

(napr. Ellis, 2018, Kast, 2013, Weiss, 2014), avšak s ohľa-

dom na primeraný rozsah publikácie prezentujeme len 

ukážky hlavných predstaviteľov daných psychoterapeutic-

kých prúdov.  

Prvý autor, ktorý popísal symbol domu v súlade s vlast-

nou teóriou snívania bol Sigmund Freud (1969). Dom sa-

motný ponímal ako symbol ľudského tela. Okná, vchody či 

východy domu alebo jednotlivé miestnosti v dome symboli-

zovali telesné (zväčša genitálne) otvory, balkóny či iné 

výčnelky, za ktoré sa možno chytiť zase sekundárne pohlavné 

znaky, napr. poprsie. Príkladom je sen Freudovho (2000) pa-

cienta, ktorý vidí ako stojí medzi dvomi nádhernými palácmi 

v pozadí malý domček. Vráta sú zavreté. Snívajúceho žena ho 

vedie po ulici až k domčeku, prerazí dvere a on rýchlo vkĺzne 

do šikmo stúpajúceho dvora. Freud interpretoval, že vnikanie 

do úzkych miestností či otváranie zavretých dverí je obvyklá 

sexuálna symbolika, v ktorej môžeme ľahko rozpoznať zná-

zornenie pokusu o súlož zozadu. Úzky a šikmo stúpajúci 

vchod zase interpretoval ako pošvu. Obdobným spôsobom 

Freud (1969) ponímal aj ďalšie stavby či ich súčasti. Zavše 

spomeňme kostol či kaplnku ako symboly ženského genitál-

neho otvoru či kľúč od domu, resp. dverí ako symbol muž-

ského pohlavného orgánu. 

Významný krok v chápaní domu ako snového symbolu 

vykonal Carl Jung (2017, 2015). V jeho vlastnom sne, ktorý 

sa stal pravdepodobne aj jeho najznámejší sa mu snívalo, že 

je vo „svojom“ dome na prvom poschodí v útulnej obývačke 

zariadenej v štýle z 18. storočia. Jung bol zvedavý na príze-

mie, a preto zišiel dole kde našiel tmavú miestnosť so stredo-

vekým nábytkom z 15.-16. storočia. Po chvíli našiel dvere, za 

ktorými objavil schodisko vedúce do pivnice, po ktorých sa 

dostal do klenutej miestnosti s kamennou podlahou. V jed-

nom kúte na kamennej doske zbadal železný kruh. Zatiahol 

zaň, posunul dosku, a zbadal schodisko vedúce do jaskyne 

prehistorického hrobu, v ktorom ležali dve lebky, zopár kostí 

a úlomky keramiky. Jung (2015, s. 143) predpokladal, že 

„dom predstavuje akýsi obraz psyché“ jeho vtedajšieho stavu 

mysle. Vedomie a k nemu prislúchajúce obrazy bolo znázor-

nené obývačkou, nevedomie začínalo v prízemí. Nevedomie 

na úrovni kolektívneho sa zrkadlilo v jaskyni, kde našiel po-

zostatky primitívnej kultúry, t.j. svet primitívneho človeka 

v sebe samom. Jung teda neponímal dom ako fyzickú repre-

zentáciu seba samého či nejakej osoby, ale ako mentálnu re-

prezentáciu seba samého. V jeho podaní značí dom „môj ži-

vot, môj svet, celú moju realitu“ (Jung, 2017, s. 53).  

Takmer totožný význam pripisoval domu či iným stav-

bám v našich snoch aj zakladateľ logoterapie, Viktor Frankl 

(2005). Jednej z jeho pacientiek sa snívalo, že vošla do kos-

tola. Kostol bol rozbombardovaný, strecha bola zrútená, len 

oltár bol neporušený. Nad ňou boli ešte zvyšky strechy, 

trámy, ktorým hrozilo zrútenie. So strachom utiekla pa-

cientka von. Frankl (2005) interpretoval, že rozbombardo-

vaný kostol symbolizuje jej vlastné vnútorné otrasy súvisiace 

so zážitkami z vojny, ktoré jej otvorili cestu k náboženstvu 

(symbol oltára). Strach zo zrútenia strechy či trámov je strach 

z opakovaného zrútenia sa - obava z recidívy. Celý kostol, 

zrútená strecha či oltár je teda pacientka sama. 

 
1 Manuál prihliada špecificky k archetypovým významom. 

Aj v gestalt terapii nájdeme podobné interpretácie. Jej za-

kladateľ, Fritz Perls (1996), vychádzal z presvedčenia, že sen 

obsahuje mnohé prvky, ktoré sú projekciami, t.j. jednotli-

vými časťami snívajúceho. Príkladom je sen pacientky o ne-

dostavanom dome so schodiskom bez zábradlia. Perls (1996, 

s. 111) aj v tomto prípade predpokladal, že sa jedná projekciu 

snívajúcej a „tým nedostavaným domom je ona sama“. 

V predstavách si pacientka uvedomuje, že svoj „dom“ potre-

buje mať teplejší, svetlejší, mäkší. Potrebuje koberce, zá-

clony, kúrenie atď. Má síce pevné základy a štruktúru, ale 

chýba jej teplo a farby. Môžeme tu vidieť, že obraz nedosta-

vaného domu symbolizuje chýbajúce a strádajúce súčasti 

samej pacientky. 

Ďalší psychoterapeutický prúd, ktorý spomenieme je 

daseinsanalýza. Jej popredný predstaviteľ Medard Boss 

(1994) ilustruje taktiež ukážku sna, v ktorom sa vyskytuje ob-

raz domu. Pacientovi sa snívalo, že sa vracia po ukončení se-

mestra do mesta, kde bývajú jeho rodičia. Keď prichádza 

k jeho rodnému domu, vidí, že ho zachvátil požiar. Snívajúci 

beží na pomoc rodičom, vrhá sa do horiaceho domu, prichá-

dza však neskoro. Horiace steny sa rúcajú a spolu s rodičmi 

nachádza v dome vlastnú smrť. Bossove interpretácie snov sú 

zväčša komplikovane popísané (snáď, aby sa vymedzil od 

iných psychoterapeutických systémov), avšak aj v tomto prí-

pade nachádzame silné paralely s vyššie uvedenými ukáž-

kami. Opäť symbol domu poníma ako obraz samého snívajú-

ceho. Konkrétne je smrť rodičov a rúcanie domu chápané ako 

rúcanie „svojej vlastnej doterajšej detskej skladby“ (Boss, 

1994, s. 89).  

Spomeňme aj súčasníka Irvina Yaloma (2012), predstavi-

teľa existenciálnej psychoterapie, ktorú vymedzuje ako dyna-

mický terapeutický prístup zameraný na témy vyplývajúce 

z našej existencie. V danej publikácii predkladá sen 40-roč-

ného muža trúchliaceho od smrti svojej manželky. Pacient sa 

v sne nachádza v letnom domčeku z trávnatou strechou, 

z ktorej vyrastá cyprus. Strom je krásny, ale ohrozuje dom, 

a pacient je nútený ho zoťať. Yalom (2012, s. 217) objasňuje, 

že „nie je neobvyklé, aby bol v snoch ľudský život predsta-

vovaný domom“. Ďalej dodáva, že rovnako ako 4-ročný žiaľ 

z manželkinej smrti ohrozuje snívajúceho, takisto cyprus 

ohrozuje dom, teda pacienta samého. Predpokladá, že zá-

chrana domu pred cyprusom a jeho vyťatie symbolizuje od-

pútanie sa od smrti manželky.  

Zo slovenských autorov spomeňme profesora Jozefa 

Hašta (1994), ktorý vo svojom rozsiahlom manuály1 pre in-

terpretáciu snových obrazov uvádza taktiež dom. Jeho vý-

znam definuje ako „budovu duše“ a jednotlivé miestnosti ako 

„jednotlivé psychické funkcie“ snívajúceho, čím i on potvr-

dzuje slová vyššie uvedených autorov.  

 

Dom ako mentálna reprezentácia snívajúceho 

Uvedené ukážky nám dovoľujú vymedziť dva základné 

pohľady na interpretáciu obrazu domu. Prvý koncept, ktorý 

zastáva klasická psychoanalýza Sigmunda Freuda definuje 

dom či iné príbuzné stavby ako fyzickú reprezentáciu člo-

veka. Tento predpoklad našiel svojich zástancov u viacerých 
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Freudových prívržencov (napr. Ferenzi, 1910), avšak v ne-

skorších dobách bol spochybnený mnohými štúdiami. Nie-

lenže sa nenašli žiadne dôkazy pre genitálnu symbolizáciu 

(napr. dvere či okna domu ako genitálny otvor), ale dokonca 

sa nenašli ani žiadne dôkazy pre princípy akými sa podľa Fre-

uda komponuje sen2 (napr. Domhoff, 2000, Cheniaux, 2006, 

Zhang a Guo, 2018). Z týchto dôvodov zastávame voči pred-

stave domu či iných príbuzných stavieb ako fyzickej repre-

zentácie človeka značne kritický postoj.  

Druhý koncept tvoria zvyšné vyššie popísané psychotera-

peutické prúdy, ktoré interpretujú obraz domu ako mentálnu 

reprezentáciu seba samého (sebapoňatie). Pripúšťame, že 

zostáva na širšej diskusii či termín sebapoňatie dostatočne 

pokrýva všetky interpretácie domu podľa vyššie uvedených 

psychoterapeutických prúdov. Pokiaľ však vychádzame z de-

finície sebapoňatia ako „komplexného, organizovaného a na-

priek tomu dynamického systému naučených postojov, pre-

svedčení a hodnotiacich úsudkov o sebe samom“3 (Wehrle & 

Fasbender, 2018, p. 1), tak predpokladáme, že práve uvedený 

pojem môže zastrešovať interpretácie všetkých spomínaných 

autorov vo vzťahu k obrazu domu v sne.  

Treba povedať, že aj prípade tohto konceptu (dom ako se-

bapoňatie) absentujú priame výskumné dôkazy, no niektoré 

faktory túto tézu výrazne podporujú. V prvom rade sa jedná 

o málo vídaný a široký konsenzus naprieč mnohými psycho-

terapeutickými prístupmi a rôznymi odborníkmi. Velikáni 

psychoterapie ako Jung, Perls či Boss nezdieľali mnoho spo-

ločných presvedčení v kontexte interpretácie snov, avšak ob-

raz domu je práve jedným z tých zdieľaných. Práve táto uni-

kátna jednota nás nabáda k dôvere v tento koncept. V druhom 

rade je možné nachádzať aj niektoré vedecké dôkazy (hoci 

len nepriame). Podľa aktuálnej teórie snívania (napr. 

Cartwright, 2010; Hartmann, 2013; Hill, 2009) je úlohou sna 

začleňovanie, integrácia či votkávanie nového materiálu do 

starého pomocou emócií. Harrtmann (2013, s. 113) dodáva, 

že „táto integrácia pomáha vytvoriť našu emočnú existenciu 

– naše vnímanie samého seba“. S ohľadom na tento fakt, že 

základnou funkciou sna je tvorba našej emočnej existencie, 

vnímanie nás samých, môžeme predpokladať, že práve toto 

naše vnímanie nás samých (sebapoňatie) sa prejaví aj v neja-

kom frekventovanom snovom obraze. Zdá sa preto opodstat-

nené, že práve domy sú najčastejším snovým objektom v na-

šich snoch (Hall a Van deCastle 1966). Taktiež keď uvážime, 

že v bdelom živote si domy či byty zariaďujeme podľa seba, 

takpovediac na svoj obraz, získava tento symbol aj dosta-

točnú metaforickú súvislosť. 

 

Práca so snami obsahujúcimi obraz domu 

Uvedené poznatky o domoch či iných stavbách symboli-

zujúcich sebapoňatie snívajúceho môžu mať v psychoterape-

utickej praxi veľký prínos. Výskumy totiž naznačujú, že 

mnohé psychické ťažkosti, vrátane úzkosti alebo depresie sú-

visia práve s problémom so sebapoňatím (napr. Fathi-

Ashtiani et al., 2007, Tarlow a Haaga, 1996) či jeho jednotli-

vými zložkami, napr. sebahodnotou či sebaobrazom. Vďaka 

snom môžeme preskúmať najmä nevedomé aspekty tohto 

 
2 O Freudovej teórií bližšie pojednáva štúdia (Fábik, 2020a). 

komplikovaného konštruktu, podporiť vhľad klienta do vlast-

nej psychodynamiky a výrazne prispieť k zníženiu úrovne 

prežívaných ťažkostí. Ukážku takejto práce ilustrujeme na 

nasledujúcich snoch, ktoré obsahujú obraz domu. Kazuistiky 

prezentujú detailný opis analýzy sna, ako aj začlenenie tejto 

analýzy do životnej histórie a psychodynamickej štruktúry 

snívajúcich.  

Kazuistika 1  

Sen pochádza od 34-ročnej klientky. Objavil sa v rámci 

dlhodobej psychologickej spolupráce. 

S priateľom sme mali prenajatý jeden starý dom. V dome 

boli aj iní podnájomníci a my sme bývali v jednej časti. Ten 

dom bol ale dosť netypický na bývanie. Sčasti bol kamenný, 

pôsobil ako horská chata, bol robustný. Bol umiestnený na 

samote, pri hore. My sme bývali v jednej studenej miestnosti. 

V nej boli počítače, vyzerala ako kancelárska miestnosť. 

Mala veľké okná, z ktorých bolo vidieť ulicu. Túto izbu sme 

si vybrali schválne, aby sme boli chránení od ostatných bý-

vajúcich nakazených koronavírusom. Izbu sme sa snažili zú-

tulniť. 

Na začiatku analýzy bola klientka vyzvaná, aby skúsila 

popísať snový dom, povedať aký je, alebo mu priradiť určité 

charakteristiky. Na podklade vyššie uvedených záverov sme 

predpokladali, že opis domu bude zrkadliť vlastný vnútorný 

svet klientky. Jej prvé myšlienky viedli k tomu, že dom bol 

zdevastovaný a dehonestovaný tým ako vyzerá. Po ďalších 

doplňujúcich otázkach na fantázie o starom dome, ktorými 

sme chceli podnietiť ďalšie odpovede boli pomenované až 

ľudské pocity. Dom bol označený ako smutný, so zašlou slá-

vou a chýbajúcim uznaním. V minulosti bol luxusný, majes-

tátny, žiadaný.  

Následná interpretácia bola krátka. Položili sme jedno-

duchú otázku: Cítite sa niekedy podobne ako ten dom... de-

honestovaná, neocenená? V očiach klientky bolo vidieť pre-

kvapenie, jej vhľad prišiel okamžite a snívajúca tieto pocity 

vo svojom živote skutočne rozpoznala. Z následného rozho-

voru vyplynulo, že rovnako ako sa v priebehu času menil 

dom z luxusného a majestátneho na zdevastovaný a dehones-

tovaný, tak sa menilo aj sebapoňatie snívajúcej. Vo fázach 

života, kedy ju nezaťažovali nijaké psychické ťažkosti rada 

ohurovala druhých ľudí, získavala veľa ocenenia a pochvaly. 

Cítila sa ocenená a úžasná. Jej sebapoňatie bolo luxusné 

a majestátne. Pracovné neúspechy však spôsobili ranu v jej 

sebapoňatí, ktoré zostalo zdevastované a zdehonestované. 

Veľkoleposť a majestátnosť, ktorú snívajúca prežívala sa 

stala minulosťou - stala sa zašlou slávou. Ako povedala pri 

popise domu: to úžasné zostalo prázdne.  

Pre doplnenie celku môžeme opísať aj snový obraz spo-

lubývajúcich nakazených koronavírusom. Vychádzali sme zo 

štúdií viacerých autorov (napr. Barrett, 1994, Roesler, 2020, 

2018a, 2018b) ako aj štúdií našich vlastných (Fábik, 2020b, 

2021a), ktoré preukázali, že postavy v sne zrkadlia určité 

stránky snívajúceho, ktorých význam možno odhaliť pozna-

ním charakteristík postáv. Pýtali sme sa preto dôsledne na 

osobnosť spolubývajúcich, ku ktorým snívajúca uviedla, že 

3 V orig. „...complex, organized, and yet dynamic system of learned attitu-

des, beliefs, and evaluative judgments that people hold about themselves.“ 
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to boli nejakí študenti - v realite neexistujúci. Po ďalších otáz-

kach, ktorých cieľom bolo precítiť charakteristiky týchto štu-

dentov, boli označení ako neschopní, vystrašení a závislí na 

ostatných. Interpretovali sme, že v období budovania si 

svojho nového sebapoňatia (snový symbol zútulňovania si 

izby) sa môže cítiť snívajúca vystrašene, možno neschopne 

a závislá na ostatných. Týmto pocitom sa však snaží vyhnúť, 

tak ako sa snaží vyhnúť študentom v sne, ktorí sú nositelia 

týchto charakteristík. Predpokladali sme, že neschopnosť 

a strach považuje snívajúca za niečo škodlivé, čomu sa treba 

vyhnúť, tak ako sa treba vyhnúť koronavírusu.  

Kazuistika 2  

Klientom je 27-ročný muž, ktorému bola diagnostikovaná 

pred tromi rokmi panická porucha. 

Sen začal v starom, zničenom byte. Bol veľký, možno to 

bol dom. Buď veľký byt alebo malý dom. Nasťahoval som sa 

tam kvôli „svojej priateľke“ (v realite neexistujúca osoba), 

ktorá ma v sne ale opustila. Bol som nešťastný, že v tom dome 

musím zostať a bývať a nemôžem ísť odtiaľ preč. Spravil som 

preto párty, aby som sa zabavil. Pamätám si, že som sa tam 

vyspal s jednou ženou. Poznám ju z fotiek na Instagrame. 

Snívajúci opísal dom ako osamelý, pochmúrny a tmavý. 

Tieto pocity následne poľahky rozpoznal aj v bdelom živote. 

Zistili sme, že tak ako by chcel v sne uniknúť z pochmúrneho 

a tmavého bytu, sa rovnako snaží v bdelom živote uniknúť 

z vlastnej pochmúrnosti a osamelosti. Nedarí sa mu to a ne-

šťastie sa prehlbuje. 

Keďže snívajúceho priviedla do pochmúrneho príbytku 

„jeho priateľka“, chceli sme odhaliť význam tejto postavy. 

Predpokladali sme, že jej analýzou môžeme spoznať príčiny 

spomínanej pochmúrnosti a osamelosti. Táto časť práce so 

snom však bola náročná, keďže snívajúci nevedel precítiť 

osobnosť „svojej priateľky“ a opísať jej charakteristiky. Na-

koniec rezignovane povedal, že mala vlastnosti ako všetky 

ostatné priateľky, ktoré ho „nechali“. Nevážila si ho. Nie-

ktoré psychoterapeutické systémy by mohli predpokladať, že 

fiktívna postava v sne symbolizuje nejakú reálnu postavu 

z bdelého života (napr. jednu z priateliek snívajúceho, matku 

atď.), ktorá si snívajúceho nevážila. Tieto úvahy však ne-

možno považovať za spoľahlivé, keďže tomuto predpokladu 

chýbajú „akékoľvek dôkazy z exaktných výskumov“ (Fábik, 

2021b, s. 22). Naopak, mnohé výskumy a štúdie (napr. 

Barrett, 1994, Fábik, 2020b, 2021a, Roesler, 2020, 2018a, 

2018b) vypovedali, že postavy v sne symbolizujú naše 

vlastné stránky osobnosti, čo v kontexte uvedeného sna zna-

mená, že ženská postava symbolizuje snívajúceho vlastnú 

stránku osobnosti, ktorá si neváži alebo znevažuje seba sa-

mého (možno ju pripodobniť k pojmu „vnútorný kritik“). 

Práve „vzťah“ s vnútorným kritikom ho priviedol k emoč-

ným rozladám, z ktorých nemožno uniknúť. Pre úplnosť ešte 

dodajme, že sen ilustruje aj únikové stratégie klienta, ktoré 

uplatňuje v bdelosti pred nepríjemnými pocitmi pochmúr-

nosti a osamelosti. V sne organizuje párty pre ľudí, ktorí zr-

kadlia jeho povrchnejšiu stránku osobnosti. Na základe vý-

povede klienta možno povedať, že k nej uniká a nachádza 

v nej krátkodobú úľavu a pocit sebaocenenia.  

 

 

Diskusia 

Analýza snov v predložených ukážkach nám naznačila, 

že obraz domu ako symbol sebapoňatia môže byť relevantný 

koncept pre prácu so snami. Stotožňujeme sa preto so spomí-

nanými autormi ako Jung, Frankl, Perls, Boss, Yalom či 

Hašto, a mnohými ďalšími ako Ellisová, Westová, Kastová, 

ktorí ponímajú dom ako súčasť snívajúceho. Predpokladáme, 

že tieto závery môžu poslúžiť mnohým psychológom a psy-

choterapeutom v praxi, či pomôcť vlastnej sebaanalýze 

a rastu osobnosti.  

V tejto časti by sme ešte upozornili a zdôraznili, že seba-

poňatie človeka môže byť znázornené aj inými stavbami ako 

domami. Príkladom je opísaný sen od Viktora Frankla 

(2005), v ktorom sa snívajúca nachádzala v kostole. Zničený 

kostol takisto symbolizuje mentálnu reprezentáciu samej sní-

vajúcej. Rozdielom oproti domu je v týchto prípadoch zväčša 

špecifická charakteristika toho ktorého priestoru, ktorá sa od-

ráža aj v sebapoňatí klienta. V prípade predloženého príkladu 

od Frankla značil kostol v kontexte sebapoňatia pacientky ná-

boženskú tému.  

Z ďalších stavieb možno spomenúť zámok, ktorý môže 

značiť prehnaný či veľkolepý obraz o sebe samom. Skúse-

nosť môžeme doložiť aj s hotelom ako zrkadlom prechod-

ného či dočasného sebapoňatia alebo majestátnou stavbou 

Partenónu ako hrdého a fascinujúceho náhľadu na seba sa-

mého. Analýza týchto priestorov by sa samozrejme nemala 

redukovať na práve opísané interpretácie, ale na dôsledné 

prebádanie ich konkrétnych charakteristík. Taktiež by sme 

nemali zabúdať, že najmä dom či iný priestor, ktorý má kru-

ciálnu úlohu v obsahu sna, si zasluhuje zvýšenú pozornosť. 

Pokiaľ je budova v sne pre dejovú zápletku druhotná či do-

konca úplne nepodstatná, je možné sa domnievať, že jej ana-

lýza neprinesie zásadné a dôležité informácie o sebapoňatí 

snívajúceho.  

Nemali by sme ani zabúdať na nachádzanie ďalších ve-

deckých dôkazov, ktoré budú koncept domu ako sebapoňatia 

snívajúceho potvrdzovať alebo spochybňovať. Nemôžeme 

totiž prehliadnuť, že výskumné dôkazy sú zatiaľ v tomto 

smere značne chudobné, a preto treba k doterajšiemu pozna-

niu pristupovať s adekvátnou rozvahou a kritikou. 

 

Záver 

Autori ako Jung, Frankl, Perls, Boss, Yalom atď. považo-

vali dom alebo iné príbuzné stavby za symbol mentálnej re-

prezentácie snívajúceho, t.j. za symbol samého seba. Tento 

koncept (sebapoňatia) sme uplatnili aj v našich ukážkach 

a snažili sa preukázať jeho relevantnosť. V oboch kazuisti-

kách vystihovali charakteristiky domu sebapoňatie snívajú-

cich, ktoré bolo možné implementovať aj do ich životnej his-

tórie a psychodynamickej štruktúry.  
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ximálna dávka lurazidónu nemá prekročiť 74 mg jedenkrát denne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4. Pri prechode na iný, vhodnejší antipsychotický liek, je potrebný dohľad klinického leká-
ra vzhľadom na odlišné farmakodynamické a farmakokinetické profily antipsychotických liekov. Keďže starší pacienti môžu mať zníženú funkciu obličiek, môže byť potrebná úprava dávky podľa stavu 
funkcie obličiek. Opatrnosť je potrebná pri liečbe pacientov vo veku 65 rokov a viac s vyššími dávkami lurazidónu. Poškodenie obličiek: U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek, so zá-
važnou poruchou funkcie obličiek a s ochorením obličiek v poslednom štádiu sa odporúča úvodná dávka 18,5 mg a maximálna dávka nemá prekročiť 74 mg raz denne. Lurazidón sa nemá používať 
u pacientov s ESRD, ak potenciálne prínosy neprevyšujú potenciálne riziká. Poškodenie pečene: Úprava dávky sa odporúča v prípade pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene a so zá-
važnou poruchou funkcie pečene. Odporúčaná úvodná dávka je 18,5 mg. Maximálna denná dávka u pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 74 mg a u pacientov so 
závažnou poruchou funkcie pečene nemá prekročiť 37 mg jedenkrát denne. Spôsob podávania: Tablety sa užívajú sa raz denne spolu s jedlom každý deň v rovnakom čase. Kontraindikácie: Precitli-
venosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 a silných induktorov CYP3A4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Zlepšenie 
klinického stavu pacienta počas antipsychotickej liečby môže trvať niekoľko dní až niekoľko týždňov. Pacienti musia byť počas tohto obdobia pozorne sledovaní. Samovražedné správanie: Pri antipsycho-
tickej liečbe je potrebný pozorný dohľad nad vysokorizikovými pacientmi. Lekári musia pri predpisovaní lurazidónu pacientom s Parkinsonovou chorobou zvážiť riziká v porovnaní s prínosmi. V klinických 
štúdiách u dospelých so schizofréniou, bol pozorovaný zvýšený výskyt EPS po liečbe lurazidónom v porovnaní s placebom. Ak sa objavia prejavy a symptómy tardívnej dyskinézy, je potrebné zvážiť vysa-
denie všetkých. Je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lieku pacientom so známym kardiovaskulárnym ochorením alebo s rodinnou anamnézou predĺženia intervalu QT, hypokaliémiou a pri súbežnom použi-
tí s inými liekmi, o ktorých sa predpokladá, že predlžujú interval QT. Používajte s opatrnosťou u pacientov s anamnézou záchvatov alebo s inými stavmi, ktoré potenciálne znižujú prah záchvatov. Bol 
hlásený výskyt neuroleptického malígneho syndrómu pri používaní lurazidónu charakterizovaný hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou nestabilitou, zmenou vedomia a zvýšenou sérovou hladinou 
kreatínfosfokinázy. K ďalším príznakom môže patriť myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútne zlyhanie obličiek. V tomto prípade sa má lurazidón vysadiť. V metaanalýze klinických skúšaní mali starší 
pacienti s demenciou liečení inými atypickými antipsychotikami zvýšené riziko mortality v porovnaní s placebom. Používajte s opatrnosťou u starších pacientov s demenciou, u ktorých môže nastať 
zvýšené riziko mŕtvice. Všetky možné rizikové faktory pre vznik VTE musia byť identifikované pred liečbou a počas liečby a je potrebné zaviesť preventívne opatrenia. Lurazidón zvyšuje hladinu prolaktínu 
antagonizmom dopamínových receptorov D2. Pacienti majú byť poučení o prejavoch a príznakoch zvýšenej hladiny prolaktínu. U diabetických pacientov a pacientov s rizikom vzniku ochorenia diabe-
tes mellitus sa odporúča príslušné klinické monitorovanie. Lurazidón môže zapríčiniť ortostatickú hypotenziu pravdepodobne v dôsledku antagonizmu adrenergických receptorov α1. U pacientov so zvý-
šeným rizikom hypotenzie je potrebné zvážiť monitorovanie ortostatických vitálnych funkcií. Sérotonínový syndróm: Ak je klinicky opodstatnená súbežná liečba inými sérotonínergickými látkami, odporú-
ča sa starostlivé sledovanie pacienta, najmä na začiatku liečby a počas zvyšovania dávky. Gravidita a laktácia: Lurazidón sa nemá používať počas gravidity, ak to nie je nevyhnutné. Dojčenie u žien 
užívajúcich lurazidón sa má zvážiť iba v prípade, že potenciálny prínos liečby prevyšuje potenciálne riziko pre dieťa. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá: Lurazidón má mierny vplyv na schopnosť viesť 
vozidlá, obsluhovať stroje a jazdiť na bicykli. Liekové a iné interakcie: Vzhľadom na primárny účinok lurazidónu na CNS sa má lurazidón používať opatrne v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi 
liekmi a alkoholom. Opatrnosť sa odporúča, keď sa lurazidón používa spolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QT. Latuda sa má používať s opatrnosťou pri súbežnom podávaní s inými 
sérotonínergickými látkami, ako sú buprenorfín/opioidy, inhibítory MAO, SSRI, SNRI alebo tricyklické antidepresíva, keďže existuje zvýšené riziko sérotonínového syndrómu, potenciálne život ohrozujú-
ceho stavu. Grapefruitový džús inhibuje enzýmy CYP3A4 a môže zvýšiť sérovú koncentráciu lurazidónu. Lurazidón a jeho aktívny metabolit ID14283 vzhľadom na svoje farmakodynamické účinky 
ovplyvňujú dopamínové a serotonínové receptory. Lurazidón a jeho aktívny metabolit ID14283 sú primárne metabolizované prostredníctvom CYP3A4. Lurazidón je kontraindikovaný so silnými inhibítor-
mi CYP3A4. Súčasné podávanie lurazidónu s liekmi, ktoré stredne inhibujú enzýmy CYP3A4 môže zvýšiť expozíciu lurazidónu. Použitie diltiazemu v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním môže mať 
za následok zvýšenie expozície lurazidónu. Lurazidón je kontraindikovaný so silnými induktormi CYP3A4. Pri súčasnom podávaní lurazidónu a miernych alebo stredne silných induktorov CYP3A4 je po-
trebné účinok lurazidónu starostlivo monitorovať a môže byť potrebná aj úprava dávkovania. Transportéry: Lurazidón je substrátom Pgp a BCRP in vitro a in vivo je význam tohto javu nejasný. Súčasné 
podávanie lurazidónu s Pgp a BCRP inhibítormi môže zvýšiť expozíciu lurazidónu. Monitorovanie sa odporúča, keď sa lurazidón podáva súčasne so substrátmi CYP3A4, o ktorých je známe, že majú 
úzky terapeutický index. Lurazidón je inhibítor in vitro efluxného transportéra Pgp a jeho klinický význam na inhibíciu črevného proteínu P-gp nemožno vylúčiť. Súčasné podávanie P-gp substrátu da-
bigatranetexilátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií dabigatranu. Lurazidón je inhibítor in vitro efluxného transportéra BCRP a jeho klinický význam na inhibíciu črevného BCRP nemož-
no vylúčiť. Súčasné podávanie BCRP substrátu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií týchto substrátov. Nežiaduce účinky: K najčastejším nežiaducim reakciám v klinických štúdiách 
a v postmarketingovom sledovaní (≥ 10 %) patrila akatízia a somnolencia, ktoré boli závislé od dávky až do 111 mg denne. Po uvedení lieku na trh sa hlásili klinicky závažné prípady kožných reakcií a iných 
reakcií z precitlivenosti spojené s liečbou lurazidónom, vrátane niekoľkých hlásení Stevensovho-Johnsonovho syndrómu. Extrapyramídové symptómy (EPS): Výskyt hlásených udalostí súvisiacich s EPS 
z klinických štúdií, pozri v úplnom znení súhrnu charakteristických vlastností lieku. Dystónia: U citlivých jedincov sa môžu v prvých dňoch liečby vyskytnúť symptómy dystónie a predĺžené abnormálne 
kontrakcie svalových skupín. Zatiaľ čo tieto symptómy sa môžu vyskytnúť pri nízkych dávkach, vyskytujú sa častejšie a s väčšou závažnosťou a silou pri vyšších dávkach antipsychotických liekov prvej 
generácie. Zvýšené riziko akútnej dystónie sa pozoruje u mužov a v mladších vekových skupinách. Venózny tromboembolizmus: Pri použití antipsychotických liekov boli hlásené prípady venózneho trom-
boembolizmu vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov trombózy hlbokých žíl neznámej frekvencie.
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Prosím, preštudujte si úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

* LATUDA je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.
Všetky práva vyhradené. Licencované obrázky slúžia len na ilustračné účely. Každá zobrazená osoba je model. 
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