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Práce s patologickými hráči v adiktologické ambulanci 

Mgr. Lukáš Franc 

1. Úvod 

Teoretická práce se opírá o zkušenosti z práce s patologickými hráči v adiktologické 

ambulanci a poznatků získaných během 4 let praxe, terapeutického výcviku ve Skálově Institutu 

(dále jen SI) a dalšího vzdělávání. Jsem si vědom limitů vlastních znalostí a odborných názorů, 

proto je cílem mé práce hlavně popsat základní teoretické poznatky z léčby patologických hráčů 

a tam kde je to vhodné, je doplnit o postřehy začínajícího terapeuta. 

V práci popíši typický výchozí stav klientů, systém péče, motivační rozhovory a průběh léčby, 

obtíže v práci s klienty. Hlubší poznatky naleznete vždy v použité literatuře. 

Pokud budu v práci psát o patologickém hráči, vždy tím budu myslet klienta v ambulantní 

službě, který není závislý na žádné látce, nemá duální diagnózu, nepotřebuje využívat sociální 

dávky. U našich klientů dlouhodobě platí, že se jedná z většiny o střední třídu, pracující, žijící 

v páru nebo s rodinou ve stabilním bydlení. 

2. Patologické hráčství 

Hazardní hráči potřebují ke své závislostní činnosti peníze a hazardní hru. Ne každý hazardní 

hráč, je hráčem patologickým. V ČR hraje hazardní hry několik milionů lidí ročně, ale výzkumně 

odhadovaný počet hráčů, kteří se nacházejí ve vysokém riziku ohrožení pat. hráčstvím, se 

pohybuje okolo 100 000 osob. 

Hazardní hra je taková hra šancí nebo dovedností, jejíž výsledek závisí výhradně nebo 

převážně na náhodě. Hazardní hra se obvykle hraje o peníze, případně jejich ekvivalent, které 

hráči sázejí na výsledek hry a které jsou po skončení hry nějakým způsobem rozdělený mezi 

výherce (Mravčík a kol. 2019).  

Patologické hráčství zařazujeme dle MKN-10 mezi nutkavé impulzivní poruchy. Nejedná se 

o závislost jako na psychoaktivních látkách. Mluvíme o závislosti na procesu. I když má 

patologické hráčství se závislostí mnoho společných rysů, v porovnání s ní jsou hazardní hráči 

specifičtí. Zejména svou celoživotní hravostí, hráčskou vášní, pozorností vůči financím a 

současně ochotou podstupovat riziko. 

Při porovnání závislosti na psychoaktivních látkách a hazardního hráčství nacházíme 

společná kritéria, jako je silné bažení, zhoršené sebeovládání, zanedbávání jiných zájmů či 

pokračování v závislostním chování navzdory vzniklým důsledkům. Odlišností bývá nepřítomnost 

odvykacího stavu, nebo jeho jen velmi slabý výskyt na rozdíl od závislosti na psychoaktivních 

látkách. Tolerance vzrůstá ve vyšších finančních obnosech, které investují do hry. Zvyšují se i 

prohrané částky a roste čas, který jedinec tráví hraním. Člověk s touto poruchou má nutkání 

vykonávat určitý soubor činností. Pokud tuto činnost nevykoná, dostaví se pocity úzkosti, které 

mohou i nemusí být navenek patrné. Čím více se jedinec snaží přestat na určitou věc myslet, tím 

je myšlenka vtíravější a napětí vzrůstá. Umí ho uvolnit jen hrou. Vzniká závislost psychická, popř. 

psychosociální. Závislost svými důsledky ovlivňuje i stav fyzický, např. nespavost, vyčerpanost, 

tíseň na hrudi (Nešpor, 2011). 

Patologické hráčství (dále PH) je zařazeno také v klasifikaci DSM-IV jako diagnostická 

jednotka. Zde uvádím kratší výčet symptomů z MKN-10 pro představu o koho se jedná. 
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Člověk je patologickým hráčem, jestliže se u něho: 

• Během období nejméně jednoho roku vyskytnou dvě nebo více epizod 

hráčství. 

• Tyto epizody nejsou pro jedince výnosné, ale opakují se přesto, že 

vyvolávají tíseň a narušují každodenní život. 

• Jedinec popisuje silné puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, a hovoří 

o tom, že není schopen silou vůle hře odolat. 

• Jedinec je zaujat myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto 

činnost doprovázejí (Nešpor, 2011). 

Veřejnost zpravidla problematiku nemoci podceňuje, protože se jedná o závislost 

nelátkovou. Ta není vidět a nedá se ani otestovat, jako když je člověk pod vlivem návykových 

látek. Dá se lehce zapírat po dlouhé roky a je zpravidla odhalena až když jsou odhaleny dluhy a 

finanční problémy s PH spojené. Patologičtí hráči jsou také zkušenými lháři a manipulátory. 

Pokud rodina a okolí vnímá nějaké podivnosti v chování hráče, zpravidla si ho vysvětluje jinak 

nebo se jím nezabývá, případně je hráč zmate či obviní z nedůvěry, čímž problém na nějakou 

dobu opět uschová. 

Psychosomatické projevy, deprese, úzkost či suicidální tendence se často vyvíjejí jako reakce 

na neúspěch ve hře a jako reakce na velké finanční a vztahové ztráty. V případě hráčské vášně, 

která je u hráčů vždy přítomna, dochází často k podceňování nebo ignorování signálů, které 

naznačují začínající výskyt problémů (Prunner, 2008). 

V oblasti patologického hráčství pokračuje trend, kdy hráčů na výherních automatech (VLT 

– video loterijní terminál) je ve službě cca třetina, takže většinu našich klientů již oproti 

předchozím rokům tvoří sázkaři. Vliv připisujeme zejména plné aplikaci zákona o hazardním 

hraní (186/2016 Sb.) od 1.1.2018, kdy meziměsíčně zaniklo 1000 heren na území ČR, už je nelze 

provozovat nonstop a je nutné se registrovat s občanským průkazem. Tím klienti ztrácí 

anonymitu. Postupně se objevují klienti, kteří dříve hráli VLT pouze offline a v současnosti pouze 

online. U sázkařů v podstatě vždy platí, že se jedná o sportovce na profesionální, 

poloprofesionální či alespoň vesnické úrovni nebo bývalé sportovce, zejména fotbalisty. 

Fotbalisté mají v ČR, co se do počtu týče největší základnu. V ČR a Evropě se hraje také obrovské 

množství fotbalových zápasů. Platí pravidlo, že sázkař sází na sport, který sám provozuje nebo 

provozoval. Většinou o sobě uvažují jako o sportovním analytikovi, který konkrétnímu sportu 

rozumí a udržují se informovaní o všech aktuálních zprávách a situacích. Při psaní této práce, se 

nacházím v situaci nouzového stavu kvůli coronaviru Covid-19, což znemožnilo v celé Evropě 

jakákoli sportovní utkání. Sázkařům tak nastala taková forma „prohibice“ a vzduchoprázdna. 

Stávající klienti si situaci pochvalují, protože pro ně zmizela možnost si vsadit, i kdyby chtěli. Noví 

klienti situaci podceňují, protože mají pocit, že nemají problém, když nyní nesázejí (neboť není 

na co). Čas teprve ukáže, zda tato vynucená pauza povede samovolným úzdravám nebo ke 

snížení počtu patologických hráčů v následujících měsících. 

Některým sázkařům se daří dlouhodobě být mírně v zisku nebo hrají pouze pro zábavu za 

zanedbatelné částky, které si mohou dovolit. Zvrat nastává zpravidla po větší výhře, která souvisí 

spíše s náhodou. V takový moment ztrácí kontrolu nad sázením a problémy eskalují. Často ke 

ztrátě kontroly dochází také po tom, co se sportovec zraní a musí na delší dobu nebo nadobro 
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ukončit kariéru, čímž ztratí smysl a náplň života a získá spoustu volného času. Vztahy sportovců 

s rodiči jsou často poznamenané důrazem na výkon ve sportu (někdy jsou rodiče více v roli 

trenéra a manažera než otce či matky). Klienti v naší službě i statisticky v ČR jsou v 90% muži. 

Ženy hráčky k nám docházejí v rámci jednotek, zpravidla jsou to hráčky automatů, protože se 

sportem (a na něj úzce navázaným sázením) nezabývají. Výjimkou byla např. klientka, která 

pracovala v sázkové kanceláři a sázela dle sázkových tiketů jejích klientů. Osoby blízké jsou 

převážně ženy – většinou matky nebo partnerky. Nejčastěji využívají jednorázové poradenství, 

výjimečně dlouhodobější spolupráci. Osoby blízké mají zásadní vliv na léčbu. Často jsou také 

nevědomě osobami závislost umožňující, nepřímo podporující nebo „spolu-zapříčiňující“. V 

případech, kdy se podaří dostat klienty i osoby blízké na rodinné sezení to má zásadní pozitivní 

vliv na léčbu a spolupráci. 

3. Systém péče 

V ČR jsou 3 druhy veřejné péče o patologické hráče. 

1. Ambulantní péče – sociální služby, kliničtí psychologové, soukromí 

terapeuti. Klienti docházejí na individuální nebo skupinová sezení 

zpravidla 1x týdně nebo dle domluvy a aktuálního stavu a potřeby. 

2. Psychiatrické nemocnice – zpravidla 3měsíční pobyt na lůžkovém 

oddělení, kde probíhá strukturovaná léčba. 

3. Terapeutická komunita – 6–12 měsíců. Pobytová sociální služba pro 

osoby závislé na návykových látkách nebo pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním, které mají zájem o znovuzačlenění do běžného 

života, tzv. resocializaci. Poskytuje tedy služby dlouhodobé pobytové 

léčby a sociální rehabilitace. 

Existují také svépomocné skupiny – zejména Anonymní Gambleři (Praha, Brno), které se 

organizují samy a jsou složeny z bývalých klientů. Řídí se vnitřními pravidly průběhu a účasti. 

V Centru komplexní péče v Olomouckém kraji, kde pracuji, máme v týmu kromě terapeutů, 

také dluhového poradce, který zajišťuje pro klienty poradenství ohledně finanční situace, 

vypracování návrhu oddlužení, informace a edukaci v oblasti finanční gramotnosti a správy 

financí. Poskytujeme také primární prevenci patologického hráčství pro školy a dětské skupiny. 

Pracujeme zejména pomocí individuálního poradenství a psychoterapie. Skupinově pracujeme, 

pokud se nám sejde dostatečné množství zájmu ze strany klientů. Odpovídáme na telefonické, 

internetové a emailové dotazy. Celkově se snažíme integrovat všechny potřebné služby na 

jednom místě. Pokud je to možné, pracujeme s partnery a rodinami. U starších klientů s jejich 

dětmi. 

4. Motivace a motivační rozhovory 

4.1. Příchod do ambulantní služby 

Klienti zpravidla přicházejí do naší služby na návrh nebo nátlak rodiny. Většinou mají nějaké 

dluhy. Zhruba polovina klientů má dluhy v řádu statisíců, menší část klientů v řádu milionů. 
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Osoby blízké většinou začínají jednat obratem, v okamžiku, kdy se o problému dozvědí. To bývá 

většinou několik dní až týdnů před kontaktováním odborníka. Čím dál častěji už si rodiny samy 

nastaví finanční správu peněz klientů (pokud ne, konsultujeme tuto možnost na první sezení). 

Tedy, že příjmy klienta jdou na účet někoho z rodiny a tento také organizuje splácení dluhů. 

Klienti se tak ve vztahu k blízkým dostávají do role dítěte, kterému je odebrána zodpovědnost, 

důvěra, samostatnost. Klienti mají tendenci situaci zlehčovat a bagatelizovat, zejména pokud 

jejich příjmy stačí na splácení. Přicházejí tedy k odborníkovi s tím, že nic nepotřebují a s velkým 

otazníkem, co jim tedy bude odborník říkat. Očekávání je zpravidla takové, že budou jako malí 

kluci káráni, bude jim vyhrožováno ústavní léčbou, budou jim vyčítány prohrané peníze a 

nezodpovědné chování. To se jim zpravidla dělo doma ze stran partnera nebo rodiče. Pastí pro 

terapeuta je tak protipřenos na klientovo nezralé chování. Tedy, že se terapeut začne zlobit nebo 

nechá vytočit. 

To je emoční náboj vztahu s klientem, který je ve spolupráci s ním klíčový. Pokud se budeme 

chovat jako přísný rodič, klient se bude chovat jako nezodpovědné dítě. Naším cílem je vždy 

klienta zkompetentňovat a vést k vlastní odpovědnosti a vlastnímu rozhodnutí. K tomu poslouží 

znalost techniky, která vznikla v adiktologickém prostředí – motivační rozhovory. 

Motivační rozhovory jsou na klienta orientovaným poradenským přístupem, zaměřeným na 

pomoc klientům řešit jejich ambivalenci a podpořit vnitřní motivaci ke změně chování. Může jít 

o změny zásadní (jako nástup do léčby či abstinence), nebo drobnější (zajít na nějaký úřad). 

Mohou to být změny související s problémovým chováním nebo zvyšující kvality života v různých 

směrech (Soukup, 2014). 

V motivačních rozhovorech je třeba dbát na základní kvalitu vztahu a našeho přístupu. Té 

dosáhneme za dodržení následujícího: 

a) Důraz na spolupráci a partnerství (tím se vylučuje konfrontace). 

b) Přijímání klienta, jaký je, respekt k jeho autonomii a svobodě volby, důvěra 

v jeho zodpovědnost a rozhodnutí. 

c) Snaha aktivně podporovat prospěch klienta a dávání priority jeho potřebám. 

d) Vnímání klienta jako zdroje nápadů, vhledů, zkušeností, dovedností (to 

vylučuje edukativní přístup (Kalina, 2015)) 

Výše zmíněného docílíme zejména pomocí reflektivního naslouchání, otevřených otázek, 

oceňování, shrnování (rozšířená reflexe důležitého z konverzace), informování a poskytování 

rad, pokud jsou vyžádané. 

U klienta můžeme vždy v řeči pozorovat drobné rozpory, kdy si protiřečí, pokud se snaží 

hazardní hraní obhajovat. Tento je dobré mu zvědomit jeho reflexí. V řeči hráče můžeme vždy 

pozorovat, v jaké fázi motivace se nachází viz následující obrázek (zdroj: 

https://problemgambling.webnode.cz/news/motivace-a-kruh-zmeny/). 
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Pokud terapeut cítí přímo odpor klienta, tedy obhajobu jeho současného chování a výhod 

z něj plynoucích, znamená to, že pracovník zvolil nevhodný komunikační styl a klienta 

konfrontoval. To je základní poznatkem motivačních rozhovorů, tedy že výskyt řeči změny a řeči 

odporu je odrazem komunikačního stylu pracovníka, nikoli čímsi, co je vlastní osobnosti nebo 

diagnóze klienta (Kalina, 2015). 

Pakliže jsme zvládli v prvních několika sezeních fázi navazování vztahu a klienta se nám 

podařilo podpořit v motivaci k rozhodnutí léčit se, může nás zaskočit ticho. Patologičtí hráči, 

zejména sázkaři, jsou zpravidla tišší lidé, kteří neprojevují moc emocí. Na dotaz terapeuta si 

nejsou schopni své emoce ani uvědomit. V praxi mé i jiných kolegů jsem se setkával s tím, že si 

terapeut tzv. „vypotřebuje otázky“ a začíná zejména pro terapeuta „nepříjemné ticho“. Není to 

ticho terapeutické a léčivé, ale ticho, kdy klient čeká kam terapeut povede dál sezení a terapeut 

neví. V takových chvílích mi vždy pomohlo – zastavení a reflexe vlastních a klientových pocitů, 

které tady a teď vyplňují prostor na sezení. I kvůli tomu, že klienti nejsou schopni své emoce 

reflektovat nebo pojmenovat, jim může pomoci, když to udělá terapeut. Pokud ani terapeut není 

schopen rozpoznat, jak se klient cítí, může právě reflexe vlastních emocí zrcadlit ty klientovy.  

 Vždy mám také po ruce různé formuláře a pomůcky pro techniky prevence relapsu (viz 

níže), které mohu kdykoli použít. 

5. Změna postoje 

U klientů je vždy nutné zaměřit se na změnu postoje. Terapii je možno považovat za proces, 

jehož cílem je vyvolání změny postoje k hazardu do opačné polarity, než se kterou přichází 

závislý klient. Možnost vyvolání takových změn je často obtížná, a někdy dokonce nemožná. 

Docílíme toho, pokud jsou 3 složky (kognitivní, konativní, emotivní) postoje ovlivněny současně. 

To znamená, že klient začne o hazardní hře stejným způsobem myslet, chovat se podle toho a 

bude to tak i cítit. Postoj je relativně stabilní a pokud se jej podaří změnit, je pravděpodobné, že 

taková změna nějakou dobu vydrží. Ze stejného důvodu je velice důležité, aby lidé v dospívání 

absolvovali kvalitní program primární prevence dříve, než si např. k hazardu vytvoří pozitivní 

postoj. Má-li mít terapeutická snaha naději na úspěch, je kromě jiného vhodné, aby nositel 

postojové změny vykazoval vůči klientovi pozitivně laděnou vnitřně konzistentní strukturu. Tedy 
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aby klient z terapeuta cítil pozitivní ladění ve složce kognitivní, konativní, a hlavně v rovině 

emotivní. Největší šanci na úspěch má tak terapeut, se kterým má klient silnou pozitivní citovou 

vazbu. Pokud však klient nemá takovou vazbu s někým z rodiny či s partnerem, tak se úspěšnost 

dosažení změny snižuje. Případně po ukončení léčby hrozí vyšší riziko recidivy (Prunner, 2008). 

6. Prevence relapsu 

Pokud se daří klientům abstinovat a měnit jejich postoj, přesto mají pocit, že jim v životě 

něco chybí. Hazardní hrou a přemýšlením o ní byli zvyklí věnovat velké množství času a energie. 

Nyní mohou zažívat i nudu, prázdno, ztrátu smyslu života. A to i přesto, že chodí do práce, mají 

partnera nebo rodinu, kteří jsou aktuálně rádi, že funguje a nevytváří dluhy a problémy. Tyto 

pocity přicházejí relativně brzy po započetí abstinence, a tak je od počátku spolupráce třeba 

pracovat na novém obsahu klientova života. Často se lze vrátit např. ke starým koníčkům nebo 

zaměřit se na činnosti, které klient provozoval v malé míře, spíše zanedbával – sport, zahrada, 

četba, sociální kontakty. Klíčové je, aby klient neměl pouze jednu činnost (stejně jako doteď 

hraní hazardních her), ale aby měl možností více a nebyl tak závislý na jedné. Tyto činnosti také 

plní funkci relaxační, funkci odměny, potřebu být výkonný a zažít úspěch. 

K udržení postoje a abstinence se bavíme o technikách prevence relapsu.  

Podle další definice je prevence relapsu přístup zaměřený na sebekontrolu, používaný při 

léčbě různých druhů závislého chování. Jedná se o psychoedukační program, kombinující 

techniky kognitivních intervencí a trénink dovedností s cílem pomoci individuu změnit jeho 

závislé chování a udržet tyto navozené změny. Cílem je zlepšení sebekontroly, anticipování 

rizikových situací a zlepšení dovedností jejich zvládání. Programy prevence relapsu kombinují 

behaviorální, kognitivní techniky a strategie zaměřené na podporu rovnováhy životního stylu. 

Svým zaměřením patří tedy prevence relapsu do skupiny kognitivně behaviorálních přístupů. 

Tento přístup je založen na teoretickém modelu průběhu relapsu popsaném Marlattem a 

Gordonem. Tito autoři popisují relaps jako proces, který má určité zákonitosti. Pokud klient tento 

proces pochopí, zlepšuje se jeho self-management a tedy i jeho schopnost odolávat relapsu. V 

praxi prevence relapsu jsou klíčovými pojmy: zvyšování sebeuvědomění, anticipace a vyhýbání 

se rizikovým situacím, kontraktování atd. Původně vyvinut pro osoby závislé na OPL (omamných 

a psychotropních látkách). S úspěchem je však v současné době používán při léčbě všech typů 

závislostního chování (gambling, kouření, workoholismus, bulimie atd.) Zaměřuje se především 

na fázi následné péče, ale velmi efektivní je využití PR již v základní léčbě (Kalina, 2015). 

7. Průběh léčby teorie a praxe 

7.1. Práce s rodinou, opatření 

Patologické hazardní hráčství je správně pojímat jako rodinný problém. Úzdrava rodiny 

může probíhat v těchto stadiích: 

1. Kritické stadium: Přichází naděje, rodina hledá pomoc. V rodině je PH 

postupně bráno jako nemoc. Rodina odmítá platit dluhy, znovu nachází 

své běžné činnosti, na které byla zvyklá. Dokáže nějak pracovat se svou 

nespokojeností. Zmírňují se pocity spoluviny. 

2. Stadium obnovy: Vrací se sebedůvěra, rodina se citově sbližuje, má 

schopnost uspokojovat své potřeby. Má realistické plány. 
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3. Stadium růstu: Větší citovost a důvěra mezi partnery, lepší schopnost 

sdílet city. Vzájemná pomoc, uspokojení, radost z úspěchu (Nešpor, 

2011). 

Cíle rodinné a párové terapie patologického hráčství 

• Motivovat patologická hráče k léčbě a spolupráci 

• Usnadnit léčbu PH pomocí podpory rodiny a okolí 

• Dohodnout se o nakládání s penězi. 

• Mírnit duševní obtíže dalších členů rodiny, a to i v případě kdy se 

patologický hráč léčby neúčastní. 

Dalším cílem je také práce s členem rodiny, který je tzv. umožňovačem – tedy osobou, která 

zejména platí dluhy, čímž oddaluje nutnost léčby a situaci tím dlouhodobě udržuje v patu 

(Nešpor, 2011). 

8. Závěr 

V léčbě patologických hráčů rozhodně nelze používat pouze jeden styl práce nebo 

terapeutický směr. Je třeba integrovat práci poradenskou, sociální, terapii párovou a rodinnou, 

techniky motivačních rozhovorů, prevence relapsu. U některých klientů ve spolupráci narazíme 

na traumata a poškození z jejich dětství. Pokud je klient osamocen, nebo přišel o rodinu, zázemí, 

majetek, řešíme s ním existenciální téma a smysl jeho bytí. Hráči jsou někdy dětmi závislých 

rodičů nebo si vyhledávají závislé partnery. Práce s patologickými hráči i jejich blízkými je obecně 

náročná, hrozí vyhoření a mnoho odborníků se touto problematikou nechce zabývat. Je tak 

velkou úlohou terapeuta, aby postupně do svého repertoáru integroval všechny možné znalosti 

a dovednosti, aby obstál. 
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Úvod 

Ve své teoretické závěrečné práci se budu zabývat fungováním a 

poskytovanými službami Akademické psychologické poradny na Vysoké škole 

ekonomické v Praze, protože zde více než dvacet let působím jako poradce. 

Osobně jsem se podílela na rozvojovém projektu MŠMT – Rozvoj 

vysokoškolského poradenství - Multikulturní poradenství na VŠE v Praze,  

neboť vyspělé technologie sbližují dnes celý svět a proces globalizace zasahuje 

do každodenní reality téměř všude. Vysoké školy jsou tímto trendem ovlivněny 

také a to nejen tím, že přijímají nové názory a vědecké poznatky od kolegů ze 

zahraničí, ale také multikulturním společenstvím studentů a akademických 

pracovníků. Tato velmi etnicky, jazykově a kulturně (i nábožensky) složitá  

realita se promítá i na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

V současnosti se v rámci projektu OP VVV ESF podílím na rozšířených  

poradenských službách Akademické psychologické poradny   nejen pro 

studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i pro pedagogy a 

zaměstnance školy, kteří se s těmito studenty setkávají. Provádím orientační 

poradenství a edukaci studentů se specifickými vzdělávacími potřebami.  

 

1. Služby Akademické psychologické poradny 

Akademická psychologická poradna (APP)  při Akademickém centru 

fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) nabízí 

individuální poradenství studentům, kteří se ocitnou v osobní tíživé situaci,  

potřebují lépe zvládat studijní či pracovní zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat 

sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti. Poradenské služby 

poskytují psychologové z Katedry  manažerské psychologie a sociologie 

nejenom našim a zahraničním studentům, ale i pracovníkům a případně 

absolventům VŠE v Praze, a to bezúplatně. Při poskytování poradenských 

služeb se pracovníci APP  řídí Etickým kodexem vysokoškolského poradce. 
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Základní formou činnosti APP na VŠE  je individuální psychologické 

poradenství. Představuje speciální typ odborné poradenské služby, při níž 

poradce-psycholog pomáhá  klientovi v hledání řešení jeho osobních či 

vztahových problémů nebo svízelných situací, včetně problémů studijního 

charakteru. 

Nejčastěji se studenti na APP obracejí s problémy se studiem, mezi něž 

patří náročnost studia, stres ze zkoušek a prezentací, odkládání studijních 

povinností, ztráta motivace ke studiu atd.  Při individuálním pohovoru se často 

ukážou studijní problémy jako zástěrka daleko závažnějších problémů, které  

velmi často způsobují  celkový  diskomfort studenta a ten může být dán 

problematickým sebepojetím, specifickými vzdělávacími potřebami, rodinnými a 

vztahovými problémy, ale také velmi často souvisí s  primárními psychickými 

obtížemi, jako je např. úzkost, deprese.  

Se specifickými vzdělávacími potřebami se setkáváme u studentů se 

zdravotním postižením, tj. pohybovým, zrakovým, sluchovým, případně 

postižením kombinovaným, a u studentů se zdravotním znevýhodněním, tj. s 

psychiatrickým onemocněním a s chronickým onemocněním. Samostatnou 

skupinu tvoří studenti se specifickými poruchami učení (SPU), ADHD 

a poruchami řeči (narušenou komunikační schopností), zahraniční studenti či 

sociálně znevýhodnění studenti. Se studenty se specifickými vzdělávacími 

potřebami pracuji více terapeuticky, tzn., že máme více sezení (pokud si to 

přejí), tak 3-5 sezení, během kterých pracujeme na poznání osobnosti a 

snažíme se rozklíčovat základní problém, se kterým student přišel. Velmi často 

pracujeme na individuálním studijním plánu v tom směru, aby si student určil, co 

mu pomůže, co bude moci sám udělat, k jakému cíli se chce v horizontu 

určitého času dostat.  

Naše poradenství je také zaměřeno na zahraniční studenty a to jak 

v českých programech, tak v programech cizojazyčných, především 

v angličtině. Toto multikulturní poradenství znamená,  že naši poradci přijímají 

s respektem každého z klientů, který  vnáší do poradenského procesu svou 

jedinečnou osobní historii a kulturu. Studenti ze zahraničí, kteří přijeli studovat 

do České republiky,   mohou mít řadu osobních problémů ve spojitosti 
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s adaptací na nové prostředí, v  porozumění nové kultuře a schopnost s ní 

adekvátně komunikovat. Lidé rozvíjejí kultury s podobnostmi i odlišnostmi. 

V našem  v poradenství si všímáme nejen odlišností, ale i podobnosti, které 

napomáhají k adaptačním mechanismům.  Z psychologického hlediska kultura 

není něco, s čím jsme se narodili, ale spíše je naučená. Z toho tedy plyne, že 

se jí lze naučit. Učení se kultuře není pouze pasivní asimilace, kulturu zároveň 

společně s ostatními lidskými bytostmi vytváříme, a proto se současný svět 

stává multikulturním stejně jako prostředí na vysokých školách. 

Součástí poradenské služby  APP může být i poskytnutí informací či 

edukačních materiálů. Setkání klienta a poradce může být jednorázové či může 

být i opakované v závislosti na domluvě poradce a klienta (podle potřeb klienta 

a možností poradce). Vzhledem ke kapacitě APP poskytujeme maximálně 6 

sezení. Edukační a informační materiály na webu poradny mohou studenta 

přímo navést na další návazné služby APP. Většinou k návrhu návštěvy 

návazného pracoviště APP dojde na schůzce klienta a poradce, kdy poradce na 

základě sezení posoudí, co by klientovi nejvíce pomohlo. Mezi nejčastěji 

odkazovaná návazná pracoviště bývají ordinace klinických psychologů, 

psychoterapeutů a psychiatrů. 

Akademická psychologická poradna není klinickým pracovištěm, které by 

se zabývalo chorobnými symptomy a syndromy, proto v odůvodněných 

případech předává klientům kontaktní informace na odborná specializovaná 

pracoviště či centra krizové intervence. 

Akademická psychologická poradna realizuje podle časových a 

kapacitních možností i další formy činnosti. Jsou jimi psychodiagnostika a 

skupinové programy. Psychodiagnostika je zaměřená na analýzu výkonových 

a osobnostních charakteristik studentů. V následném rozhovoru s poradcem 

jsou tyto charakteristiky zvažovány z hlediska kariérového směřování studentů. 

Skupinové programy jsou zaměřené buď na techniky zvládání zátěže či na 

hledání zdrojů a možných cest k dosažení osobních, studijních či kariérových 

cílů. 

 

13 



 
 

2. Psychické problémy, jejich rozdělení a možná řešení u 

vysokoškolských studentů 

Psychické problémy u vysokoškolských studentů  můžeme rozdělit podle  

různých hledisek. Pro prvotní orientaci klientů APP, studentů, dělíme 

z edukačních důvodů psychické problémy  z hlediska  jejich závažnosti a 

naléhavosti na čtyři kategorie. V jednotlivých kategoriích jsou určité typy 

problémů odstupňovány a to i na základě své řešitelnosti (Cipro, M. 2015). 

Řešitelnost problémů podle níže uvedených kategorií je brána z hlediska běžně 

dostupných psychologických služeb v České republice- psychologického 

poradenství a ordinací klinických psychologů a psychoterapeutů. 

 

2.1. Psychické problémy kategorie A 

Mezi problémy Kategorie A patří méně závažné problémy, se kterými se 

dá žít, ale zbytečně obtěžují a vedou k pocitům subjektivní nepohody (Cipro, M. 

2015). 

1. obtíže přímo spojené se studiem 

2. drobnější psychické a psychosomatické poruchy 

3. vztahové problémy (partnerské a rodinné) 

Uvedené problémy jsou většinou dobře řešitelné, informací si lze zjistit 

z odborné psychologické a psychoterapeutické literatury. Někdy stačí již jedna 

konzultace s psychologem pro strukturování problému a nalezení řešení. 

Většinou je efektivnější problému věnovat více konzultací (podle subjektivní 

závažnosti by mohlo stačit do 10 hodin s frekvencí zhruba 1 x-krát za dva 

týdny), aby se problémy lépe analyzovaly z hlediska jejich příčin a důsledků. 

Poradce se zde řídí tezí: „Není malých problémů“ – protože problém je tak 

velký, jak ho subjektivně pociťuje klient. Efektivní metodou poradenství může 

být např. vysvětlení, změna úhlu pohledu, doporučení konkrétní metody 

jednání, nácvik adaptivního chování a asertivita, relaxační techniky, 

odreagování, nácvik se změnou zaměření pozornosti. Většinou dobře pomáhají 
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různé nácvikové a tréninkové metody zaměřené na změnu chování či postoje 

k problému. 

 

2.2. Psychické problémy kategorie B 

Do kategorie B řadíme závažnější problémy, které trvají delší dobu (v 

řádech týdnů až měsíců) a způsobují značnou nepohodu či se projevují ve 

formě příznaků psychických poruch(Cipro, M. 2015). 

1. úzkostné stavy 

2. fobie 

3. poruchy přizpůsobení 

4. obsedantně-kompulzivní poruchy 

5. psychosomatické poruchy 

6. krátkodobé poruchy příjmu potravy 

7. poruchy sexuálních funkcí 

8. mírné depresivní stavy 

9. škodlivé užívání psychoaktivních látek 

Výše uvedené problémy jsou řešitelné, ale vyžadují již dlouhodobější 

intervenci ve formě opakovaných poradenských sezení s frekvencí alespoň 1x 

týdně po dobu i několika měsíců. Poradenství již obsahuje prvky podpůrné 

psychoterapie a klient by měl již vyhledat specialistu – nejlépe psychologa 

s akreditovaným výcvikem v psychoterapii. Efektivní metodou v této kategorii by 

měla být podle indikace již spíše odkrývající psychoterapie, která se ptá po 

příčinách psychických poruch. Patří sem tzv. dynamické směry v psychoterapii 

(psychoanalýza, hlubinné směry, gestalt psychologie), humanistické směry 

(rogers, existenciální analýza) či integrativní psychoterapie. Terapeut se bude 

snažit pomocí rozhovoru odhalit příčiny poruchy a společně s klientem najít 

způsob jejich odstranění. Problémy lze většinou řešit ambulantně. Metodou jsou 

rozhovory, kdy terapeut klientovi nic nevnucuje, ale snaží se ho vést k náhledu 

na podstatu problému. Terapeut nepřebírá odpovědnost za klientův život, ale 
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ukazuje mu jiné možnosti a úhly pohledu na jeho životní situaci, která často 

souvisí s příčinou problému. 

 

2.3. Psychické problémy kategorie C 

Do kategorie C náleží dlouhodobé problémy, které se stále opakují. 

Nedaří se je někdy zvládat ani s pomocí psychofarmak a projevují se v podobě 

vážnějších psychických poruch (Cipro, M. 2015). 

1. dlouhodobé a úporné obsese a kompulze 

2. vážné psychosomatické farmakorezistentní dekompenzace 

3. posttraumatické stresová porucha 

4. poruchy příjmu potravy s rizikem destabilizace metabolismu 

5. poruchy osobnosti 

6. psychózy 

7. středně těžké a těžké deprese s rizikem sebedestruktivního jednání 

8. syndrom závislosti na psychoaktivních látkách 

9. poruchy sexuální orientace, identity a aktivity 

Tyto problémy jsou hůře řešitelné a některé již nelze vůbec odstranit. 

Indikací je intenzivní a dlouhodobá systematická psychoterapie (ambulantně 

např. 2x týdně terapeutická hodina po dobu i několika let). Psychoterapie se 

často kombinuje s léky, které musí předepisovat psychiatr – nejlépe 

psychoterapeuticky orientovaný, aby byl motivovaný u indikovaných případů 

léky později vysazovat. Vhodná je i léčba v psychoterapeutických zařízeních 

typu denních stacionářů, kde mají klienti strukturovaný terapeutický program 

s intenzivní docházkou po dobu několika týdnů. U vážnějších případů, kde je 

riziko ohrožení zdraví či života, je nezbytná i hospitalizace v psychiatrické 

klinice nebo nemocnici. Efektivní metodou bývá léčebný režim a intenzivní 

psychoterapie. 

 

2.4. Psychické problémy kategorie D 
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Do kategorie D patří náhlé či akutní problémy, které silně narušují běžné 

fungování ve studiu, práci či volném čase a vyvolávají výrazné zneschopňující 

příznaky (Cipro, M. 2015). 

1. panické stavy 

2. akutní reakce na stres 

3. akutní sebevražedné jednání, pocity beznaděje a zoufalství při depresi či 

hraniční organizaci osobnosti 

4. psychotická ataka (akutní fáze onemocnění) 

5. akutní intoxikace psychoaktivní látkou a odvykací stav (tzv. abstinenční 

příznak) 

I tyto problémy jsou většinou dobře řešitelné, ale záleží na rychlosti 

poskytnutí pomoci – tzv. krizové intervence. Při akutních stavech je často nutné 

volat Zdravotnickou záchrannou službu a okamžitě převézt ohroženého klienta 

na krizové centrum s non-stop provozem. Zde dostane klient jakousi „první 

psychoterapeutickou pomoc“ a po zklidnění (i po několika dnech hospitalizace) 

se předává k další psychologické péči na otevřená oddělení, stacionáře či do 

ambulance podle indikace. Cílem je zvládnout krizovou situaci přímého 

ohrožení života klienta. Je naprosto nutné v době ohrožení medikovat také 

psychofarmaka. Poté se klient přesouvá do kategorie C nebo B, kde je více 

času na hledání příčin problému a zdraví klienta již není bezprostředně 

ohroženo. 

 

3. Nejčastější vývojové poruchy centrální nervové soustavy u 

vysokoškolských studentů 

Osobnost člověka se vyvíjí především na základě interakce dvou 

základních vývojových faktorů. Jsou jimi vnitřní podmínky (dědičné, vrozené 

atd.) a vnější podmínky (vlivy prostředí).  

Z hlediska vnitřních podmínek vývoje nelze opomenout úlohu centrální 

nervové soustavy a  periferních nervů, které hrají důležitou roli v řízení lidského 

chování. Poškození centrální nervové soustavy má tedy řadu vlivů na život 

jedince. K poškození mozku, resp. centrální nervové soustavy, může dojít 
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úrazem, nádorem, otravou, infekcí, metabolickými změnami, nebo může jít o 

poruchu vývoje mozku. Onemocnění centrální nervové soustavy, nebo její 

postižení v dětském věku jsou specifické tím, že projevy tohoto postižení jsou 

ovlivněny vývojovými faktory. 

Lehké mozkové dysfunkce  (dále LMD) jsou souborem příznaků oslabení 

centrální nervové soustavy. Tyto příznaky mohou mít mnoho podob a toto 

nespecifické oslabení se projevuje v řadě symptomů 

Mezi projevy LMD patří specifické poruchy učení, které mají nejen 

individuální vliv na jedince v jeho životě, ale také ovlivňují jeho sociální zařazení 

v dané kultuře. Specifická porucha učení bývá jednou z nejčastějších obtíží, se 

kterou se pedagogové  na základní, střední a v neposlední řadě i na vysoké 

škole setkávají. Je nutné si uvědomit, že čtení a psaní je v naší kultuře 

považováno za běžnou a samozřejmou dovednost, což má za následek, že 

žáci a studenti, kteří mají nějakou formou specifické poruchy učení, jsou silně 

handicapovaní. To se výrazně projevuje i v sociální rovině. Na tyto žáky a 

studenty bývá velmi často nahlíženo jako na neúspěšné, kteří na sebe umí jen 

nevhodně upozorňovat. Porucha učení většinou bývá ve spojitosti s 

neklidem či nepozorností, což ještě více zkresluje obraz o studentovi, přičemž 

ale označení specifická znamená, že slabší prospěch v některých předmětech 

není způsoben oslabeným intelektem.   

Důležitou charakteristikou osob s SPU je neschopnost integrovat více 

mentálních funkcí k jednomu učebnímu cíli, přičemž podkladem je dysfunkce 

centrálního nervového systému. SPU mají společné projevy, které jsou 

podkladem dalších obtíží jedince. Řadíme mezi ně: poruchy zrakového a 

sluchového vnímání, poruchy pravolevé a prostorové orientace, poruchy jemné 

a hrubé motoriky, specifické poruchy řeči, poruchy orientace v čase, porucha 

automatizace apod. (Zezulková a kol., 2013). 

Úroveň pozornosti je závislá na úrovni zralosti mozkových struktur, na 

spolupráci a integraci mnoha systémů a struktur v různých oblastech mozku. 

V pedagogické praxi se učitelé velmi často setkávají s nedostatky 

v oblasti pozornosti u svých žáků a studentů. Postoje a představy o tomto 
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problému jsou velmi často ovlivňovány stereotypy, které jsou způsobeny 

nedostatečnou informovaností o této problematice: 

− pedagog, jakožto dospělý jedinec promítá do žáka či studenta své 

očekávání a přesvědčení, že žáci se mohou soustředit stejně dobře 

jako dospělý, 

− zkušenější pedagog i na vysoké škole mívá nesprávnou představu, 

že průměrně inteligentní student by se mohl soustředit, jen kdyby 

chtěl. 

 

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) je termín 

označující specifickou vývojovou poruchu, která postihuje jak děti, tak dospělé 

jedince. Tato geneticky přenášená neurobiologická dysfunkce u postižené 

osoby snižuje schopnost zaměřit a udržet pozornost, přizpůsobovat aktivitu a 

ovládat impulzy. Důsledkem poruchy jsou výkonové a adaptační obtíže během 

vzdělávání, v zaměstnání a zvýšení rizika pro nežádoucí jednání (např. rozvoj 

závislostí či chování pro společnost nebezpečné).1 

Vzhledem k tomu, že ADHD je poruchou vývojovou, tak to znamená, že 

porucha se s věkem vyvíjí, mění se a ne vždy zcela vymizí. Tento syndrom 

v dětství ovlivňuje učení, chování, sociální vztahy i sebehodnocení. Problémem, 

který přetrvává a zatěžuje i v období dospívání a v dospělosti bývá neúspěšnost 

ve studiu a v práci a problematické sociální vztahy. (Vágnerová, 2005) Mladý 

člověk velmi často pociťuje velký vnitřní neklid, což se může projevovat např. 

tím, že pohrává si s prsty, tužkou apod., nezřídka ztrácí své věci (mobil, diář, 

peněženku, klíče, tašku, zapomene, kde zaparkoval auto…). Studenti  

zapomínají dorazit  na domluvené konzultace, do vyučovacích hodin nebo na 

ně přichází pozdě, zadané úkoly, seminární práce odkládají  nebo zapomínají.  

Další charakteristiku pro dospělého s ADHD je obtížné udržitelný pořádek 

věcech i  pořádek ve vztazích. Takový mladý člověk  často se vrhá do nových 

věcí a ty se mu pak nakupí, že nestíhá vůbec nic. Obtížně dokončuje započaté 

úkoly, mívá problém mít přehled o svých financích. V soukromém životě může 

častěji  střídat partnery, a dělá mu i v partnerském životě problém soustředit se 

                                                           
1 Oficiální webové stránky profesora Barkleyho, ADHD facts sheet [online] Dostupné na: 
http://www.russellbarkley.org/adhd-facts.htm 
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na cokoli včetně sexu. Tím že se do všeho vrhá po hlavě a rychle, často bez 

uvážení, tak má jeho chování rizikové prvky, např. v dopravě jezdí nepřiměřeně 

rychle, experimentuje s návykovými látkami, přejídá se, nadměrně nakupuje 

nebo je náchylný k jinému rizikovému chování. Dospělí s ADHD často pociťují, 

že jejich výkon neodpovídá jejich schopnostem, mohou opakovaně selhávat ve 

vztazích, v zaměstnání i ve studiu. Často poté podléhají depresím či 

únavovému syndromu, snadněji sahají po návykových látkách.  (Čermáková, 

Papežová, Uhlíková, 2014).  

Medicínský a vědecký pokrok je dnes již na takové úrovni, že téměř 

všechny symptomy a obtíže, s nimiž se lidé mající ADHD potýkají, jsou 

potenciálně léčitelné. Mezi pomocné terapeutické techniky můžeme zařadit 

například canisterapii, hipoterapii nebo arteterapii. 

Studenti mající nějakou formou specifické poruchy učení2 či poruchu 

pozornosti objektivně selhávají v oblastech zdánlivě snadných, přestože 

obtížnější dovednosti zvládnou. Takovéto nerovnoměrné rozložení dovedností a 

znalostí je pro specifické poruchy učení a ADHD typické. Což můžeme vidět i u 

našich vysokoškolských studentů.  

Vzhledem k tomu, že specifické poruchy učení a poruchy pozornosti 

postihují jedince v celé jeho šíři psychických projevů, tak jsou ve středu zájmu 

nejen pedagogů a psychologů, ale také medicíny a jim příbuzných oborů, kteří 

užívají medicínskou terminologii. Díky vědeckému vývoji se aktualizují 

diagnostická kritéria specifických poruch učení a poruch pozornosti 

 

3.1. Objektivní a subjektivní překážky studia u studentů s SPU 

V průběhu studia na vysoké škole, se může objevit řada objektivních  i 

subjektivních překážek, které znesnadňují studium studentům z SPU. Objektivní 

překážky vyplývají z podstaty projevů SPU, subjektivní překážky jsou ovlivněny 

celkovým přístupem k jedinci s SPU v průběhu vzdělávání, jeho osobnostními 

předpoklady a zkušenostmi (Zezulková a kol., 2013) Není zcela snadné se 

                                                           
2 Mezi SPU patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie, dyspinxie 
.  
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zorientovat v jednotlivých problémech studentů s SPU a jejich identifikace 

vyžaduje značnou sociální citlivost a empatii.  

Objektivní překážky ve studiu na vysoké škole u studentů s SPU 

jsou dány podstatou těchto poruch, které odráží pojetí naší kultury tedy,  

že čtení a psaní je považováno za běžnou a samozřejmou dovednost, tedy 

většinový automatický přístup k jazyku jako prostředku získání nových 

informací. Vybrala  jsem tedy  ty problémy, které prokazatelně snižují 

úspěšnost ve studiu: 

- tvorba poznámek z přednášek  – někteří studenti nejsou schopni 

zároveň poslouchat vyučujícího a ještě si u toho dělat užitečné a 

smysluplné poznámky, jejich zápisy jsou chaotické nepřehledné a 

prakticky nepoužitelné;  

- psaní seminárních prací  a práce s textem obecně – studenti se SPU 

dělají často velké množství gramatických chyb, kdy často ani 

nevidí, byť jim to „word“ opraví, špatně se orientují v textu i 

literárních zdrojích, což bývá to v důsledku  narušení pravolevé a 

prostorové orientace spojené s nedokonalými očními pohyby; 

-  problém s časem, který na zadaný úkol nestačí či jen stěží 

dostačuje  tvorbu písemné práce -  při práci s textem a jeho 

následným pochopením se student daleko rychleji unaví, čímž se 

snižuje pozornost, porozumění a zapamatování; s tím se může také 

pojit problémy s krátkodobou pracovní pamětí  

- ústní prezentace ve výuce – postavit se před ostatní studenty a 

prezentovat může být pro studenta s SPU velké vnitřní drama; často 

mu dělají problémy vybavit si složité odborné termíny a vůbec  

sestavit spatra správnou formulaci a posloupnost myšlenek 

- zkouškové situace – u ústních zkoušek se podobně jako při 

prezentaci projevuje problém ve formulaci myšlenek, krátkého 

shrnutí problému,   často a rychle kladené otázky ze strany 

pedagoga mohou mít pro studenta fatální následky v podobě ztráty 

orientace ve zkouškové situaci; v písemných pracích typu esej se 

mohou vyskytovat nejen chyby, ale také špatně postavené odborné 

termíny; 
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- časová dotace u testu - pro studenta s SPU je velkým problémem, 

potřebuje mít dost času, aby text úkolu přečetl, pochopil a 

odpověděl, pod časovým tlakem se mu pracuje velmi špatně a 

neefektivně  

- příprava na zkoušky a organizace studia – je nutný větší časový 

prostor pro přípravu na zkoušku, aby si student dobře osvojil látku, 

neboť díky problémům se soustředěním a pozorností je potřeba se 

učení více prokládat přestávkami, aby došlo ke psychickému 

osvěžení paměti; celkově mívají tito studenti problém udělat si ve 

studijním životě nějaký smysluplný řád; velkým problémem bývají 

zkoušky z cizích jazyků, neboť se zde opět promítá problém 

s osvojením čtené a psané formy jazyka jako takového3 

Subjektivní nebo-li vnitřní překážky studentů s SPU na vysoké škole 

jsou dány stále zvyšujícími se nároky zvnějšku v oblasti  kulturní, sociální 

a vzdělávací. Je nutné si uvědomit, že každého jedince formuje sociální 

prostředí, ze kterého pochází a také to, jak toto prostředí se stavělo ke 

SPU. Bohužel i v dnešní době přetrvává řada mýtů a předsudků, které 

mohou brzdit pozitivní rozvoj žáka s SPU a tím mohou stát za vznikem 

mnoha subjektivních překážek, které mají značný vliv na jeho celkovou 

úspěšnost ve studiu i v praktickém životě. Vnitřní překážky k úspěšnému 

studiu jsou dány osobností studenta a jeho už pozitivními či negativními 

zkušenostmi v životě, a také s celkovým zvládáním běžných životních 

situací. Vybrala jsem ty subjektivní překážky, které nesporně přispívají 

k negativním výsledkům ve studiu u studentů s SPU: 

- nízké sebevědomí studenta - ze sociálního pohledu je specifická 

porucha učení (podobně i ADHD) pro studenta handicapem především 

z hlediska negativního hodnocení ze strany spolužáků, pedagogů, 

rodičů;  

                                                           
3 Sledování problematiky SPU a ADHD u dospělých je v České republice ve velmi malém 
rozsahu, byť se zlepšující se tendencí. Většina sledování „dyslektiků – dospělých“ pochází 
z anglofonního prostředí. 
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- nízká motivace ke studiu –souvisí s výše uvedeným nízkým 

sebehodnocením, které odráží velkou míru neúspěchů a kritiky; někdy 

tento jev může vést až k znemožnění potřeby úspěchu (frustraci)  před 

ostatními a ve srovnání s ostatními studenty a to z hlediska budoucího 

vývoje;   

- problémy v sociálních vztazích – nízké sebepojetí,  sebehodnocení a 

často celková citová nezralost vede často k neadekvátnímu chování, 

které nevede k navození pozitivních sociálních vztahů, jak mezi studenty 

tak i směrem k pedagogům  

- nevhodné studijní návyky – studenti se často na nižších úrovních 

vzdělání nenaučili učit efektivně, což jim velmi stěžuje na vysoké 

škole osvojování učiva; může to být dáno, že díky vyšší inteligenci 

se naučili řadu problémů maskovat, třeba i za pomoci rodiny, což se 

zvyšující se obtížností a množstvím látky na vysoké škole může být 

nemožné 

 

4. Multikulturní poradenství v kontextu vysokoškolského poradenství 

Každá kultura vychovává jedince poněkud jinak, což může vést ve 

vnímání jinou kulturou ke zkreslení v chování i komunikaci. Například některé 

kultury vychovávají své jedince k úctě v komunikaci se starší osobou, která je 

považována za moudřejší a má vyšší postavení v sociální hierarchii. Poradci se 

pak může zdát mlčící klient jako někdo, kdo má potíže s vyjadřováním. Přitom 

většina podob poradenské intervence předpokládá určitou formu intimity a 

otevřenosti. V oblasti otevřenosti a probírání soukromých záležitostí 

s poradcem, který je vlastně cizí osobou pro klienta, existují  značné kulturní 

rozdíly. Lidem z určitého kulturního prostředí se něco takového může zdát 

naprosto absurdní. Soukromé záležitosti se v řadě kultur rozebírají pouze s 

nejbližšími přáteli, které jedinec zná řadu let, ne během půlhodinového sezení s 

cizím člověkem (Pedersen 1977; Sue a Sue 1990, in Launikari a Puukari, 

2009).  

Vědomí sebe sama je nedílnou součástí západní kultury. Self (já, popř. 

jáství) je důležitým východiskem  euroatlantské kultury.  Znamená to 
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individualismus, který proniká do jedincova vztahu s ostatními. Poradenství pak 

v důsledku tohoto faktu  hovoří o vědomí sebe sama, sebedůvěře, seberealizaci 

a přijímání vlastních rozhodnutí. Self je sjednocující koncept, který řídí způsob 

myšlení, dává činům perspektivu, slouží jako zdroj motivace směřuje k  

rozhodnutí. Orientaci na „já- moje“ vnímáme jako pozitivní, v jiných kulturách 

však identita není chápána jako self oddělené od skupiny. Typickou mylnou 

interpretací je např. názor poradenských odborníků, že jejich klienti z Asie více 

závisejí na druhých, nejsou schopni přijímat rozhodnutí a jsou méně zralí. Ve 

skutečnosti mnoho Asiatů  nepovažuje rozhodování za svou individuální 

záležitost (podle Pedersen 1997, in Launikari a Puukari, 2009). V současnosti 

se v generaci studentů z vietnamské komunity setkáváme z velkým rozporem 

ohledně rozhodování, který velmi často řeší, neboť na jedné straně byli většinou 

vychováváni českými chůvami , tzv. babičkami, k individualizmu a na druhé 

straně je na ně vyvíjen tlak tradičních vietnamských hodnot jejich rodinou a 

komunitou. U dívek je tento problém ještě daleko znatelnější. 

Velká část poradenských teorií, které se vyvinuly na euroatlantské 

kultuře, je hluboce zakořeněna v analytickém a lineárním způsobu myšlení, 

typickém pro západní kultury. Je to vidět i například ve způsobu, jakým poradce 

klade klientovi otázky a jak mu odpovídá. Poradenské modely jsou obvykle 

rozčleněny do určitých logických fází. Důraz na logické myšlení je výrazně 

v ostrém kontrastu s filozofiemi některých jiných kultur, které vnímají svět z 

ucelenější perspektivy a zdůrazňují jeho harmonický aspekt. Mnohé kultury 

mimo euroatlantskou zónu přikládají význam intuici a nelineárnímu myšlení, jež 

se značně liší od zjednodušujícího analytického požadavku hledat příčinu a 

důsledek, který se v západním myšlení často předpokládá nebo explicitně 

vyjadřuje. (podle Launikari a Puukari 2009) 

Na rozvoji multikulturního  poradenství a terapie (multicultural counselling 

and therapy – MCT) se podílel také Iveym, Suem a Pedersenem (1996), 

Launikari a Puukari, (2009). Multikulturní poradenství a terapie přispěla v 

psychologii ke změně myšlení z eurocentrického, deduktivního teoretického 

přístupu ke studiu lidského chování na induktivní přístup orientovaný na 

perspektivu, a to tím, že zdůraznilo význam kultury při určování perspektivy a 

otevřeně pojmenovalo předpoklady, hodnoty a předsudky typické pro západní 
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teorie. Multikulturní  poradenství a terapie uznává všechny způsoby a teorie 

pomáhání, které  vyplývají z konkrétního kulturního kontextu. Respektuje 

kulturní vidění reality, které vždy představuje společenskou dohodu 

formulovanou  v mezilidských vztazích. Z toho vyplývá, že multikulturní  

poradenství a terapie kombinuje univerzální a kulturně specificky zaměřený 

trend (podle Launikari a Puukari 2009).   

V multikulturním poradenství platí, které mimo jiné uplatňujme v APP, že 

si poradenský pracovník si musí být vědom své vlastní kulturní výbavy a 

hodnot, které ovlivňují nejen jeho život, ale především různé teorie užívané 

v psychologickém,  pedagogickém a kariérním poradenství, ale i v 

psychoterapii. Kulturně zkušení poradci a terapeuti by měli jasně chápat 

charakteristiky poradenství a psychoterapie vázané na kulturu, společenskou 

třídu a jazyk i to, jak se tyto rysy mohou střetávat s kulturními hodnotami 

menšinových skupin, když se tyto možné problémy přehlížejí. Multikulturní  

poradenství uznává význam kultury jako zvnitřněného a subjektivního hlediska. 

Všechny teorie jsou vázány na konkrétní kulturu a jejich hodnoty; východiska a 

filozofické základy je třeba explicitně formulovat. Z tohoto pohledu je nutné 

poznamenat, že multikulturní  poradenství a terapie nemá ambice nahradit 

ostatní existující teoretické přístupy a metody, ale spíše je výzvou k jejich 

odpovídající kulturní analýze a povzbuzuje poradce, aby rozšířili svůj repertoár 

teorií a metod a dokázali pružně reagovat na potřeby různých poradenských 

klientů (podle Sue a kol. 1996, in Launikari a Puukari 2009). 

 

4.1. Poradenské kompetence v multikulturním poradenství 

Základem pro multikulturní poradenské kompetence jsou mezikulturní 

kompetence od Sueho a kol. (1982, Launikari a Puukari 2009) 

 Tři dimenze mezikulturních poradenských kompetencí:  

1. názory a postoje – jedná se o postoje a přesvědčení poradce, které se 

týkají rasových a etnických menšin, soustředí se na potřebu bránit 

předsudkům a stereotypům a rozvíjí pozitivní orientaci 

k multikulturalismu; je důležité, aby si poradce byl vědom vlastní kultury a 

kultury klienta, neboť pokud má být poradce schopen vcítit se do situace 
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osoby z jiné kultury, musí si nejprve uvědomovat vliv kultury a hodnot na 

jeho vlastní jednání.   

2. znalosti  - kulturně zdatný poradce disponuje dobrou znalostí a 

pochopením vlastního světového názoru, má konkrétní znalosti o 

kulturních skupinách, se kterými pracuje, a rozumí 

společenskopolitickým vlivům. 

3. dovednosti -  zdůrazňuje specifické intervenční techniky a strategie pro 

práci s skupinami  cizinců.  

Multikulturní poradenské kompetence od Sueho a kol. (1992, 1996 in 

Launikari a Puukari 2009) upravují  původní třídimenzionální rámec přidáním 

následujících tří charakteristik kulturně kompetentního poradce:  

1) vědomí vlastních předpokladů, hodnot a předsudků,  

2) porozumění světovému názoru kulturně odlišného klienta,  

 3) schopnost nasadit odpovídající strategie a techniky intervence.  

   Nejnovější verze kompetencí rozlišuje ještě multikulturalitu a diverzitu. 

Multikulturalita se týká etnicity, rasy a kultury, zatímco diverzita znamená 

jiné individuální odlišnosti jako věk, gender, sexuální orientaci, náboženství 

atd. (Launikari a Puukari 2009) 

 

5. Kazuistika studenta Igora 

Jak se ke mně dostal, kdo ho přivedl  

− Na základě informací z přednášek a od kolegů přichází do APP student 

Igor z Ruské federace, který studuje  bakalářský program VŠE v Praze. 

Poradkyni mu doporučil student, který u ní psal bakalářkou práci. Jak 

se později poradkyně dozvěděla, doporučení bylo na základě toho, že „je 

to doktorka, která se baví normálně s Rusy“. Student komunikuje 

poměrně velmi dobře česky, občas mu vypadne slovíčko, ale jeho řeč je 

srozumitelná a plynulá.   

− Jednou z prvních otázek zahraničního studenta je, zda bude něco platit, 

nebo zda je poradna na zdravotní pojišťovnu. Dále ho zajímá, zda se 
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mohou bavit i o věcech, které ne zcela přímo souvisí se školou, zda to 

nebude problém. Poradkyně studenta ujišťuje, že může sdělit jakýkoliv 

problém a že se budou snažit na něj najít řešení a pokud to nebude 

v odborné kompetenci poradkyně, pak existuje řada návazných 

pracovišť, které je možné oslovit.  

 

Co chce klient 

− Něco na spaní  

 

RA, OA: 

− 21 let, svobodný student VŠ 

− Student začíná hovořit o problémech se soustředěním na školu, o 

náročnosti studia, o bolestech hlavy, o problémech spánku.  

− Poradkyni zajímá, jak student tráví průměrný všední den, kolik času 

věnuje spánku, zdravé  životosprávě, kolik hodin je ve škole, zda chodí 

do práce. Student říká, že do práce kdysi chodil, ale ne příliš často, 

protože v českých firmách pracovat nemohl, měl potíže s jazykem a 

v ruských je to složitější. V současné době nepracuje.   

− Student hovoří o tom, že slyší hlasy, které přitom není možné objektivně 

slyšet. Říká, že je to něco výjimečného. Chce po poradkyni něco na 

spaní, poradkyně mu vysvětluje, že psycholog nemá kompetenci 

předepisovat léky, že to dělá pouze lékař. Student nechce léky, ale 

nějakou formulku či něco, co by mu pomohlo usnout.  

− Poradkyně se vrací ještě k životosprávě a vše významné shrne a má 

ještě doplňující otázky, které se týkají tekutin a doby spánku.  Student na 

spaní občas použije alkohol, ale uvědomuje si, že je to z dlouhodobého 

hlediska neudržitelný stav, občas experimentuje s marihuanou a moc 

nealkoholických nápojů nepije, tak 1 litr tekutin denně. Na spaní ještě 

používá nějaké bylinky, ale to také nemá žádoucí účinky.  

 

Pracovní dgn. a kontrakt 
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− Igor opakuje své problémy se spánkem, naopak co se týče zvuků, které 

slyší pouze on,  tak nepřipouští, že by se jednalo o něco 

problematického, spíš má pocit, že je něčím výjimečný na rozdíl od 

ostatních. Něco na spaní je jeho jediným požadavkem. Poradkyně se 

ptá, zda již někdy v minulosti měl takové problémy. Igor říká, že na 

střední škole. Poradkyně se ptá, jak to řešil. Igor říká, že chodil k lékaři a 

ten mu dával léky, které ho ale tlumily, tak je po čase sám vysadil,  před 

tím se poradil s matkou, která mu vysazení léků schválila. V současné 

době je  jeho matka obeznámena s jeho problémy a doporučila mu 

šamana ze Sibiře, který léčí pomocí lidské moče. Jí prý také vyléčil 

rakovinu, když pila svou moč.  

− Poradkyně se ptá se, jak si představuje on svou léčbu, a co by pro něj 

bylo nejlepší. Nabízí mu možnost autogenního tréninku před usnutím, 

dále návštěvu u odborného lékaře (neurolog, psychiatr) a dále klinického 

psychologa. Igor odpovídá, že se cítí být normální a že všichni velikáni 

různých dob měli své vize a představy, takže jeho zvukové halucinace, 

jsou něčím zcela normálním a možná jsou pro něj výzvou. Problémem je 

pro něj nespavost a dále připouští občas velmi smutnou náladu a nechuť 

do jakékoliv činnosti. Poradkyně se snaží studenta navést na možnost 

vyšetření u neurologa pro bolesti hlavy a nespavost. Student váhá, 

zajímá se, co by musel platit, co je v rámci zdravotního pojištění.  Pak se 

vrací k šamanovi, který na něj prý může působit i přes telefon nebo 

skype.  

− Poradkyně se znovu ptá, co pro něj může udělat. Student říká, že mu 

nejvíce pomohlo, že mohl s někým o svém životě pohovořit, protože, 

když o tom chce s někým mluvit, tak to nikoho nezajímá a k Čechům 

nemá moc důvěru, neboť jsou k Rusům velmi chladní. Igor připouští, že 

se zamyslí nad autogenním tréninkem. K lékaři nepůjde,  neboť běžná 

medicína ještě nedosáhla toho, aby mohla posuzovat lidi, kteří jsou 

něčím jiní a on má právo na to se cítit být jiný. Poradkyně se s ním loučí 

se slovy, že kdyby něco potřeboval, tak jí může kdykoliv navštívit, že 

mohou hledat další řešení pro jeho nespavost a další z toho plynoucí 

problémy. 
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Závěr: 

− Poradkyně není zcela s výsledkem konzultace spokojená, uvědomuje si, 

že se může jednat o počínající závažné psychické onemocnění, kdy 

student nemá již vlastní náhled na situaci a ponechání ho ve vlastní 

poměrně pochybné samoléčbě může vést k progresivnímu rozvoji 

psychického onemocnění.  

− Ovšem z hlediska práva není žádná možnost svobodného občana 

přinutit návštěvě odborného lékaře.  

 

Katamnestický závěr: 

− Zpětná vazba v tomto případě byla velmi omezená. Poradkyně se po 

čase dozvěděla od studenta, který u ní psal bakalářskou práci, že Igor 

onemocněl při návštěvě doma, prý zápalem plic a tak přerušil studium, 

neboť musel být velmi intenzivně léčen, snad i hospitalizován.  

− Z poradenského případu je zřejmé, že studenti ze zahraničí  velmi složitě 

navozují důvěru s „místními“ lidmi a tedy i s odborníky. K pozitivnímu 

vnímání přispívá i doporučení dobré zkušenosti někoho ze zahraničí 

s hostitelskou zemí.  

− Poradkyně  v tomto případě se snažila studentovi napomoci v náhledu 

na věci, ale jak sama poradkyně zjistila, student náhled  na situaci příliš 

neměl a nebylo k němu možno dojít v rámci jednoho sezení. Nešlo mu o 

léčbu, ale možnost aby byl někým vyslechnut a byla zachována jeho 

důstojnost a nikdo se mu nevysmíval.  

Závěr  

Výše nastíněná praxe APP a teoretická východiska ukázala na to, že 

studenti se  vysoké školy se potýkají s mnoha problémy a tvoří poměrně 

pestrou klientelu.  Díky mé praxi jsem se zaměřila na studenty se specifickými 

studijními potřebami, kteří  se nepotýkají jen se studijními obtížemi, ale také 

s psychickými obtížemi v podobě negativního sebehodnocení. Opakované 

neúspěchy ve škole mohou vést studenta k vnímání školy jako  prostředí, kde 

zažívá zejména nezdary, což má zpětně vysoce stresující vliv na celkové 

prožívání již tak náročné studijní, ale i celkové životní situace. Student pak 
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snadno po několikerém dílčím neúspěchu může dojít k závěru, že škola je 

nebezpečným místem, které ohrožuje jeho osobnost, což samozřejmě vede i ke 

snížení motivace ke studiu jako takovému.  

V rámci multikulturního poradenství by si měl poradce všímat, jak student 

popisuje situaci, co jen pro něj klíčové a co nepovažuje za důležité. Dále by si 

měl poradce uvědomit, že některá tvrzení, která nám připadají  nepřijatelná, 

mohou být daná místní kulturou a specifiky prostředí, ze kterého daný jedinec 

pochází. I když se nebude možné posunout v studentově náhledu na situaci, 

musí si poradce uvědomit, že už jenom to, že student celou situaci nějak 

popisuje představiteli jiné kultury, je pro něj složité a sám se vystavuje riziku, že 

bude sociálně a kulturně „diskvalifikován“. 

Poradenské služby  Akademické psychologické poradny na VŠE v Praze 

mohou   studentům a dalším klientům pomoci překonat jejich osobní, rodinné, 

partnerské a studijní problémy, ale i profesní záležitosti spojené především u 

studentů se vstupem do praxe a uplatnění v ní. 
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Seznam použité literatury 

Úvod  

V současné době se v profesní sféře zabývám dvěma oblastmi přímé práce s klienty. 

Jednak pracuji jako krizová interventka na Lince první psychické pomoci, kde poskytuji 

telefonickou a chatovou krizovou intervenci osobám v krizi. Cílovou skupinou zde jsou 

dospělí, kteří hledají východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat 

sami, vlastními silami. Snažím se pomáhat také jejich rodinným příslušníkům, přátelům 

a jiným blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven. V některých 

případech se na mě obracejí i děti a dospívající, kteří sice nejsou na naší lince přímo 

cílovou skupinou, ale v krizových situacích je žádoucí umět i jim poskytnout potřebnou 

Skupinová psychoterapie při práci s dětmi a dospívajícími 

v psychosociální poradně rodinného centra 
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péči a podporu. Absolvovala jsem řadu telefonických rozhovorů, kdy se na Linku první 

psychické pomoci obracely děti s nejrůznější problematikou. Cílem je projít s klientem 

krizové místo, zmírnit ohrožení, poskytnout bezpečí, podporu, naději a vedení, aby 

pocítil úlevu, stabilizovat klienta tak, aby se krizová situace neprohlubovala, ale aby se 

zvýšila jeho schopnost situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň. Krizová 

intervence tak vzhledem k nastavení naší linky osciluje mezi intervencí, podporou a 

provázením, zaměřuje se na přítomný okamžik i na řešení problému. Pravidelně se 

s klienty v rozhovorech na lince dostávám k rozhraní, kdy je vhodné doporučit další 

odbornou pomoc, psychiatrickou, psychologickou nebo psychoterapeutickou. Zejména 

u psychoterapie lze najít řadu prvků, které jsou oběma metodám – krizové intervenci 

a psychoterapii – společné, obě disciplíny jsou si v mnohém blízké a hranice mezi nimi 

není úplně jasně vedena. Navíc lze říct, že v krizové intervenci používáme prvků 

mnoha psychoterapeutických škol tak, abychom dokázali porozumět klientově situaci, 

adekvátně na ni reagovat a nabízet postupy „šité na míru“ klientově situaci (Vodáčková 

a kol., 2002). Tím se dostávám k druhé oblasti mého profesního zaměření, k 

psychoterapii. Pracuji jako terapeutka a poradkyně v psychosociální poradně 

rodinného centra. Naše centrum poskytuje odborné služby pro rodiny, nabízí 

psychosociální služby, tj. psychologické a sociální poradenství, krizovou intervenci a 

terapii pro jedince, páry, děti i celé rodiny v obtížné situaci, vše s pověřením k sociálně-

právní ochraně dětí. Posláním našeho centra je usilovat svou činností o posílení 

hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů, podporovat, povzbuzovat a pomáhat 

zvládat aktuální i dlouhodobé těžkosti a krize v rodinách. Mým úkolem v rámci poradny 

je práce s dětmi a dospívajícími. V převážné většině jde o jedince z rodin, které se do 

poradny dostávají na doporučení Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Problematika, 

se kterou se děti a dospívající do poradny dostávají, je široká – např. rozvody a 

rozchody v rodině, výchovné problémy, školní problémy, vztahy mezi sourozenci, 

vztahy s vrstevníky, šikana… apod.  Problematika, se kterou se u dětí a dospívajících 

setkávám v poradně nebo na Lince první psychické pomoci, je v podstatě velmi 

podobná. Odlišné jsou cíle, časový rámec, záběr z hlediska hloubky pohledu na 

problém a používané techniky vedení kontaktu s klientem. V poradně s dětmi a 

dospívajícími pracuji individuálně i skupinově, v rámci podpůrné terapeutické skupiny.  

A právě zkušenosti ze skupinové psychoterapie při práci s dětskou a adolescentní 

skupinou jsem si zvolila jako téma svojí závěrečné práce.  
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1. Definice skupinové psychoterapie 

Skupinová psychoterapie je definována jako postup, který využívá k léčebným účelům 

skupinovou dynamiku, tj. vztahy a interakce jak mezi členy skupiny a terapeutem, tak 

mezi členy skupiny navzájem. Tím se liší od individuální psychoterapie, v níž jde o 

vztah mezi terapeutem a jedním pacientem. Liší se i od kolektivní nebo hromadné 

psychoterapie, ve které působí terapeut psychologickými prostředky na více pacientů 

současně, ale nevyužívá systematicky k léčebným účelům to, co se mezi nimi děje, tj. 

nevyžaduje k dosažení efektu vzájemnou interakci členů skupiny (Kratochvíl, 2001). 

Při skupinové psychoterapii se skupina pravidelně setkává se záměrem pomáhat si 

navzájem k dosažení optimální změny. Terapeutické síly zahrnují jak intrapsychické, 

tak interpersonální procesy a důraz je kladen na využití skupinové dynamiky. Každý 

člen skupiny je vystaven mnoha vlivům, které zpracovává a v optimálním případě je 

využívá ke svému vývoji a růstu. Dosažená změna se projevuje na jeho chování ve 

skupině i mimo ni, v běžných životních situacích (Langmeier, Balcar, Špitz, 2010). 

Práce ve skupině může být velmi odlišně zaměřená, např. na podporu sebeodhalení, 

na analýzu individuální minulosti a současných potíží, na nácvik dovedností, na učení 

v interpersonálním kontextu, na sociální podporu, na psychoedukaci apod. 

V současné době převládá eklektické pojetí, které kombinuje dynamickou náhledovou 

terapii s behaviorálním nácvikem, méně často se podřizuje některému 

z psychoterapeutických přístupů (Vybíral, Roubal, 2010).   

 

2. Skupinová dynamika  

Skupinová dynamika znamená jakoukoliv kolektivní interakci, která se děje v rámci 

skupiny (Reber, 2001). Skupinovou dynamikou se označují hybné síly ovlivňující rysy 

skupinového chování (Hartl, Hartlová, 2000). Podle Kratochvíla (2001) se jedná o 

sociálně-psychologický pojem vztahující se ke sledování interakcí jedinců v malých 

sociálních skupinách. Skupinová dynamika je souhrn skupinového dění a skupinových 

interakcí. Vytvářejí ji interpersonální vztahy a interakce osobností členů skupiny spolu 

s existencí a činností skupiny a silami z vnějšího prostředí. Vztahuje se také ke studiu 

technik a procesů, jimiž lze měnit strukturu a chování skupiny. Skupinová dynamika 

tedy představuje souhrn všeho, co se ve skupině děje.  
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Podle Kolaříka (2019) se vzájemný vliv jedince a skupiny může projevovat zejména ve 

čtyřech následujících oblastech: 

Konformita – změna názoru na základě vlivu většiny. 

Inovace – změna názoru na základě vlivu menšiny. Platí, že menšina musí svůj názor 

velmi jasně formulovat a pevně se ho držet, a odolávat tak tlaku většiny. Nejdůležitější 

součástí tohoto stylu chování je konzistence, se kterou menšina brání a obhajuje 

vlastní názor a na základě toho pak dochází ke změně původního většinového názoru 

(Moscovici, 1976, in Hewstone, Stroebe, 2006).  

Skupinová polarizace – výsledek diskuse ve skupině je extrémnější, než původně byly 

názory či postoje jednotlivých členů skupiny. Velkým rizikem může být tzv.skupinové 

myšlení. Syndrom skupinového myšlení, „groupthink“, popsal Irving Janis (1982, in 

Hewstone, Stroebe, 2006). Je to způsob myšlení jednotlivců úmyslně odpovídající 

zachování shody ve skupině. Skupinové myšlení v zájmu shody ve skupině potlačuje 

nezávislost rozhodování jedince a jeho samostatnost, dochází k tlaku na uniformitu a k 

sebecenzuře. Soudržnost a solidarita ve skupině se stává důležitější než reálné 

zvažování faktů, procesy rozhodování vysoce soudržné skupiny podobně smýšlejících 

lidí jsou natolik zahlceny snahou o dosažení shody, že je oslabeno jejich porozumění 

realitě. Groupthink může způsobit, že skupina učiní skupinové rozhodnutí, které by 

každý člen individuálně posoudil jako špatné nebo nerozumné. 

Poslušnost – splnění příkazu osoby v pozici autority (Hewstone, Stroebe, 2006).  

 

Skupina je v tomto ohledu definována jako sociální jednotka, která se skládá z určitého 

počtu jednotlivců, kteří jsou ve vzájemném vztahu. Skupinová dynamika je utvářena 

řadou skupinových elementů, které jsou spolu úzce spojené a jsou v neustále interakci.  

Mezi nejvýznamnější skupinové elementy, o kterých bych se ráda dále zmínila, a které 

popsal Stanislav Kratochvíl ve své knize Skupinová psychoterapie v praxi (2001), patří  

cíle a struktura skupiny, normy skupiny, role ve skupině, koheze, tenze, projekce, 

tvorba podskupin.  

 

2.1. Cíle a struktura skupiny 

Cíle skupiny mohou být formulovány jako snaha dosáhnout vhledu do problematiky 

jedinců a pomoci jim pochopit a změnit nesprávné postoje, změnit maladaptivní vzorce 

chování, získat poznatky o zákonitostech interpersonálních a skupinových procesů a 

ty dále využít k efektivnějšímu a harmoničtějšímu jednání s lidmi, podpořit zrání 
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osobnosti, odstranit chorobné příznaky (buď přímo nácvikem či přecvičováním, nebo 

nepřímo vyřešením interpersonálních či intrapsychických konfliktů, které je vyvolaly 

nebo udržovaly). Struktura skupiny je formální nebo neformální. Různí členové 

získávají různou prestiž a oblibu a zaujímají různé pozice ve skupinové hierarchii. 

Přitom formální a neformální pozice jedince se mohou lišit.  

 

2.2. Normy skupiny 

Normy představují soubor nepsaných pravidel, tzn. co je správné/nesprávné, co je 

žádoucí/nežádoucí. Normy ovlivňují postoje a chování členů ve skupině a částečně i 

mimo skupinu. Normy se ve skupině vytvářejí poměrně brzy a jakmile se vytvořily, je 

obtížné je měnit. Skupina vyvíjí na své členy nátlak, aby se normám podřídili.    

 

2.3. Role ve skupině 

Pozice jedince ve skupině s sebou nese různá práva a různé povinnosti. Jestliže 

jedinec tato práva a povinnosti využívá a chová se podle očekávání, která z jeho 

pozice vyplývají, jedná se o roli. Nejznámější popis základních rolí ve skupině vychází 

z Morenovské sociometrie – jde o dvě vůdcovské role (podle schopnosti a podle obliby) 

a roli černé ovce. Role vůdce ve smyslu schopnosti vedení se většinou nekryje s rolí 

vůdce ve smyslu obliby, tj. nejpopulárnějšího a nejoblíbenějšího člena, nazývaného 

„hvězda“. „Vůdce“ bývá člen schopný, inteligentní, pracovitý, spolehlivý, aktivní, jistý.  

„Hvězda“ bývá osoba společenská, veselá, zábavná, nekonfliktní. „Černá ovce“ je člen 

pro ostatní nepřitažlivý, lhostejný, nesympatický, odmítaný.  Je popsána celá řada rolí 

ve skupině. Například Schindler (1957) popsal čtyři pravidelně se vyskytující skupinové 

role – alfa, beta, gama, omega a k nim přičlenil roli protivníka P (symbolický 

reprezentant nepřátelské skupiny). Alfa je vůdce, který skupině imponuje, podněcuje ji 

k aktivitě, dodává program a odvahu. Beta je expert, má speciální znalosti a 

schopnosti, které skupina potřebuje nebo si jich váží. Expert obvykle zvažuje situaci 

z různých stran, jeho přístup je kritický, racionální, neutrální a neangažovaný. Gama 

jsou pasivní a přizpůsobiví členové, kteří se snaží zůstat v ochranné anonymitě a 

většinou se identifikují s alfou. Omega je člen na okraji skupiny, zaostává za skupinou 

pro svoji odlišnost, neschopnost nebo strach, někdy se identifikuje s P, což skupinu 

provokuje. Mezi další role, které se vyskytují ve skupinách a jsou popisovány 

v literatuře (Kratochvíl, 2001), patří například monopolista (snaží se strhnout pozornost 

na sebe), trpitel (dožaduje se pomoci, ale současně ji odmítá), moralista (má vždy 

36 



pravdu), kvaziterapeut (přebírá iniciativu a jedná podle své představy o ideálním 

chování terapeuta), miláček (probouzí v druhých něhu a ochranitelské postoje), obětní 

beránek (proti němu se obvykle obrací potlačovaná agrese), šašek (baví skupinu na 

svůj účet) a řada dalších (agresor, provokatér, opozičník, ochránce, kverulant, chudák, 

pedant, strážce demokracie, samotář, časoměřič, malé děcko, svůdce). Další dělení 

týmových rolí popisuje Komárková (2001) – teoretik-myslitel, hledač nápadů, 

formovač, koordinátor, vyhledávač zdrojů, kritik, dotahovač-finišér, kontrolor, 

povzbuzovač.  V terapeutické skupině se usiluje o poznání rolí a o jejich případnou 

změnu, protože jedinci mají tendenci své role neuvědoměle opakovat v různých 

společenských skupinách. Z tohoto hlediska se dá formulovat, že cílem skupinové 

psychoterapie je rozšiřování repertoáru rolí, tedy naučit jedince zaujímat i jiné role než 

dosud. Zároveň platí, že každá z rolí je jedinečná, nenahraditelná a pro efektivní 

skupinovou práci nezbytná.  

Obrázek: „Moje místo ve skupině“ – v každé skupině je 
občas vhodné zamyslet se nad tím, proč existuje, v čem 
je členství ve skupině důležité, co její členové získávají, 
jak jsou v ní spokojeni, případně vyjádřit se ke 
konkrétním jedincům…Takové informace pak lze využít 
při rozhodování o náplni další činnosti skupiny 
(Hermochová, 2004).   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Koheze 

Koheze neboli soudržnost souvisí s přitažlivostí skupiny pro její členy. Je výslednicí sil, 

které působí na členy tak, že chtějí ve skupině zůstat a skupinu udržet. Skupinová  

koheze je nutnou podmínkou účinnosti skupinové terapie. Je považována za analogii 

terapeutického vztahu mezi pacientem a terapeutem v individuální psychoterapii. 

Členové kohezních skupin se více akceptují a vytvářejí si k sobě hlubší vztahy, jsou 

ochotni brát se navzájem vážně a pokračovat v komunikaci, i když se vynoří materiál 

hrozící konfliktem. Koheze také umožňuje konstruktivně projevovat hostilitu, tedy 
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nepřátelské pocity (Yalom, 1985), což je důležité pro interpersonální učení. Pokud není 

hostilita otevřeně projevena a členové skupiny se vyhýbají otevřené komunikaci, 

nemohou být jejich hostilní postoje odstraněny. Pokud jsou ale ve skupině podmínky, 

které umožňují vzniklé konflikty konstruktivně probrat, zvyšuje se v mnoha směrech 

účinnost terapie. 

 

2.5. Tenze 

Členové skupiny jsou při soužití s ostatními konfrontováni s jejich odlišnými názory, 

postoji, požadavky a chováním. Je nutné adaptovat se na skupinu, podrobit se 

skupinovým normám. Některé potřeby členů skupiny jsou tím omezovány nebo 

frustrovány. Napětí, které tak vzniká, je dáno tím, že při uspokojování osobních potřeb 

musí každý brát ohled na potřeby jiných. Objevují se antipatie, zlost, agresivita, 

nepřátelství. Vznikají konflikty mezi jedinci, mezi jedincem a skupinou, mezi 

podskupinami i mezi skupinou a vůdcem. Skupinová tenze má vztah k vnitřnímu napětí 

jedinců ve skupině. Může být projevem protestu vůči autoritě i projevem bezradnosti a 

nejistoty. Jednotliví členové skupiny reagují na tenzi podle svých navyklých stereotypů, 

tj. potlačují ji, ventilují ji nepřímo nebo přímo. Ve skupině vznikají konflikty, jednak 

reálné a jednak ovlivněné minulými zkušenostmi. Agresivita, jako jedna z forem tenze, 

může být skrytá nebo zjevná. Ve skupinové terapii se obvykle usiluje nikoliv o 

potlačování, ale o projevení agrese. Podporuje se verbální projevení agrese, formou 

výpovědi o agresivních pocitech, nikoliv destruktivním jednáním. Je-li tenze ve skupině 

příliš silná a dlouhodobá, a není-li kompenzována emoční podporou a kohezí, vede ke 

snaze členů o únik ze skupiny. A naopak, je-li ve skupině příliš nízká hladina tenze, je 

skupina sice soudržná a ochraňující a členové se v ní cítí dobře, akceptovaní a 

uspokojení, není ale podněcována jejich motivace pracovat na zbavení se nefunkčních 

nebo patologických postojů. Terapeutická skupina proto potřebuje konflikty, 

vzájemnou kritiku a konfrontaci členů jako materiál, na jehož základě může poskytovat 

zpětnou vazbu. V terapeutické skupině je vztah mezi kohezí a tenzí významný. Kohezi 

lze pokládat za faktor stabilizující, jejím vlivem pociťují členové skupiny podporu a 

bezpečí. Tenzi lze pokládat za faktor dynamizující, vede k nespokojenosti a úsilí po 

změně. Koheze a tenze nejsou ale protikladné pojmy. Opakem koheze je 

nesoudržnost, opakem tenze je uvolnění. Ve skupinové dynamice si je můžeme 

představit jako síly, které působí proti sobě a obě mají důležitý pozitivní význam, pokud 

jsou v dynamické rovnováze. 

38 



2.6. Projekce 

Do skupiny přichází každý člen se svými minulými zkušenostmi, které ovlivňují jeho 

percepci druhých i emocionální reakce a způsob chování k druhým. Vnímá tedy druhé 

členy a reaguje na ně nejen na základě toho, jak se oni sami k němu reálně chovají, 

ale i na základě toho, jaké učinil s podobnými lidmi nebo v podobných situacích 

v životě zkušenosti. Tyto zkušenosti se do nové situace promítají. Reakce mezi členy 

se tedy uskutečňují nejen pod vlivem reálného podnětu, ale i pod vlivem imaginárního 

obrazu, vytvořeného přenosem vlastních vztahů k jinému člověku z minulosti do 

aktuální situace. Navíc, člen skupiny může promítat do druhých nejen vlastnosti jiných 

lidí ze své minulosti a zážitky a zkušenosti s nimi, ale i své vlastní zjevné nebo skryté 

motivy. Projekce je tedy definována jako nevědomý obranný mechanismus, kdy 

jedinec připisuje jiným myšlenky, pocity a impulsy, které má sám, ale které jsou pro něj 

vědomě nepřijatelné. Lze říct, že projekce chrání jedince před úzkostí, která by vznikla 

z vnitřního konfliktu. Tím, že jedinec to, co je nepřijatelné, externalizuje, vyrovnává se 

se situací tak, jako by byla mimo něj. 

 

2.7. Tvorba podskupin 

Ve skupinách často vzniká tendence k tvorbě podskupin. Je tím častější, čím je 

skupina větší. Do podskupin se spojují členové, kteří jsou si bližší, sympatičtější a mají 

společné zájmy. Členové podskupiny se obvykle ve skupině vzájemně podporují 

v diskusi, zaujímají shodná a souhlasná stanoviska a vyhýbají se vzájemné 

konfrontaci. Podskupiny mohou vést k polarizaci ve skupině, zejména, když se vytvoří 

rivalita mezi podskupinou a zbylou částí skupiny nebo mezi podskupinami navzájem. 

Boj mezi podskupinami může narušit celkovou kohezi skupiny a ohrozit její 

produktivitu. V podskupinách se zaujímají stanoviska k dění ve skupině, ventiluje se a 

někdy i pokračuje skupinová diskuse. Pokud se to, co se odehrává v podskupinách, 

vrací zpět a je ve skupině zpracováno, nepředstavují podskupiny pro skupinu ohrožení, 

naopak mohou přispět k hlubšímu vhledu do motivace členů a do skupinové dynamiky. 

Pokud ale podskupiny vedou ke vzniku společných tajemství, která se nevrátí do 

skupiny, a cílem je vzájemná podpora v obraně proti tlaku skupiny k otevřenosti a 

upřímnosti členů, může být existence takové podskupiny velmi rušivým faktorem. 

Chování mimo skupinu, které se nemůže stát předmětem zpracování ve skupině, lze 

považovat za formu odporu.           
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3. Fáze vývoje skupiny 

V této kapitole se budu věnovat vývojovým fázím tzv. uzavřené skupiny. O uzavřené 

skupině mluvíme, jestliže skupina pracuje od začátku se všemi členy najednou. 

V takovém případě je možné sledovat určitá charakteristická stádia jejího vývoje. 

Různí autoři je nazývají a popisují různě, přesto lze nalézt některé základní společné 

rysy (Yalom, 1970, Höck, 1981, Leder a Kosewská, 1980). Zde uvádím dělení podle 

Kratochvíla (2005), s doplněním od Kolaříka (2019), kteří vývoj skupiny rozdělují do 

čtyř charakteristických fází: 

3.1. Fáze „orientace a závislosti“ 

Je to první, počáteční fáze, v níž se hledá smysl skupiny. Členové skupiny vyčkávají, 

očekávají pomoc spíše od vedoucích, chtějí být vedeni a jejich aktivita je nízká. 

Orientují se ve skupině, posuzují se navzájem a odhadují svoje možnosti zařazení do 

skupinové hierarchie. 

3.2. Fáze „konfliktů a protestu“ 

Tato druhá fáze se vyznačuje tím, že se členové skupiny začínají výrazněji projevovat 

a začínají usilovat o zaujetí určité pozice a role ve skupině. Různí členové se projevují 

různě – aktivitou, sebeprosazováním, agresí, rivalitou, pasivitou… Ve skupině narůstá 

tenze, která může být plná destruktivních, soupeřivých a nepřátelských tendencí. 

Objevuje se i odpor proti nutnosti projevovat se a odhalovat se. Objevuje se hostilita, 

protest, vzpoura proti vedoucím skupiny, bez ohledu na styl vedení. 

3.3. Fáze „koheze a kooperace“ (též „fáze soudržnosti“) 

Ve třetí fázi se postupně snižuje napětí ve skupině. Tenze se ze skupiny neztrácí, ale 

překonávají se její nevýhodné, konzervativní prvky a jsou nahrazovány prvky 

progresivními. Tato tenze je konstruktivní, obsahuje méně agresivity, ale více snahy o 

řešení vnitřních problémů jedince i ostatních členů skupiny. Ve skupině narůstá 

koheze, soudržnost, která odráží snahu zůstávat ve své skupině, kterou si členové 

vlastní aktivitou vytvořili. U členů skupiny se zvyšuje zodpovědnost a aktivita, vlastní 

skupinová aktivita směřuje k dosažení náhledu, změně postojů, k nácviku apod. Míra 

rovnováhy mezi tenzními a kohezními silami určuje další vývoj skupiny. 

3.4. Fáze „cílevědomé činnosti“ 

Ve čtvrté, poslední fázi, funguje skupina jako integrovaná pracovní jednotka, převažuje 

aktivita a skupina je natolik kohezní, že dokáže konstruktivně zpracovávat i negativní 

emoce a napětí ve skupině. 
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Někteří autoři (Kondáš, Kratochvíl a Syřišťová, 1989) popisují ještě pátou fázi, fázi 

„závěrečnou“. V této fázi jde o přípravu na ukončení skupiny a o postupné převádění 

toho, co se členové ve skupině naučili, do jejich běžného mimoskupinového života. 

 

4. Skupinová psychoterapie při práci s dětmi a dospívajícími 

Psychoterapeutická práce s dětmi a dospívajícími má oproti dospělým řadu specifik, 

daných především nutností respektovat vývoj dítěte a kontext jeho rodiny. V této 

kapitole jsem vycházela zejména z poznatků renomovaných odborníků Langmeiera, 

Balcara a Špitze, které uvedli v knize Dětská psychoterapie (2010). Skupinovou 

psychoterapií zaměřenou na dítě nebo dospívající se rozumí psychoterapie probíhající 

v dětské nebo adolescentní skupině, která je uměle sestavená právě za účelem 

terapeutické práce. Stejně jako u skupinové psychoterapie dospělých je cílem 

terapeutické práce dosáhnout u účastníků skupiny hlubšího sebepoznání 

prostřednictvím terapeuticky regulovaných odezev od ostatních členů a osvojit si 

účinné způsoby chování prostřednictvím cíleného nácviku ve skupině. Účastníci 

skupiny pak obvykle tyto nové zkušenosti z modelových situací zobecní a přenesou i 

do běžného života mimo skupinu. Stejně jako u dospělých se členové dětské a 

adolescentní skupiny pravidelně setkávají se záměrem pomáhat si navzájem 

k dosažení změny směřující k optimálnímu vývoji. A stejně jako u dospělých je hlavní 

důraz kladen na využití skupinové dynamiky. Skupinová práce s dětmi a dospívajícími 

vychází ze základního předpokladu, že vývoj jedince od samého počátku probíhá 

v sociálním kontextu – nejprve v rodině, později v širších sociálních interakcích 

s vrstevníky, a ještě později s dalšími dospělými mimo okruh nukleární rodiny. Sociální 

a kulturní prostředí má vliv na vývoj osobnosti dítěte a na jeho začleňování do 

společnosti. Vlastnosti, které se tím vytvářejí, jsou výhodné, žádoucí, nebo nevýhodné, 

nežádoucí, někdy dokonce i škodlivé, které vyžadují změnu a opravu.  Skupinová 

psychoterapie to umožňuje přímo, teď a tady, i když v sociálních situacích, které jsou 

uměle vytvořené. Dalším důležitým předpokladem je vývojové hledisko. O 

psychoterapeutickém působení na dítě můžeme mluvit od chvíle, kdy se dítě naučilo 

vyjadřovat spontánně své pocity vnějšími projevy nebo strukturovanými činnostmi – 

nejčastěji hrou. Dítě prochází vývojovými stádii hry od počáteční individuální hry, přes 

paralelní hru, po společnou (kooperativní) hru, která již umožňuje tzv. skupinovou 

41 



hrovou psychoterapii, která později může být vystřídána tzv. činnostní psychoterapií a 

ještě později tzv. rozhovorovou psychoterapií. Vývojovým předpokladem u dětí je zde 

schopnost vyjadřovat své prožitky slovy a konfrontovat své názory a pocity s dalšími 

vrstevníky. Na rozdíl od spontánně vznikajících skupin dětí jde u terapeutické skupiny 

vždy o skupinu uměle vytvořenou. Přesto představuje skupina pro dítě už od 

předškolního věku přirozenější prostředí než pro dospělého. Sdružování do skupin je 

u dětí spontánnější, je to vlastnost dětem a mladistvým zcela přirozená a jejich věku 

příslušná. Význam skupinové psychoterapie u dětí a dospívajících můžeme rozlišit na 

osobní a skupinový. Osobním významem je dosažení změny jedince ve vztahu k sobě 

samému i k druhým lidem prostřednictvím skupiny. Změna dosažená v terapeutické 

skupině se přenáší i do původních přirozených skupin, do rodiny, školy, mezi 

vrstevníky. Skupinovým významem je samotné vytvoření skupiny, posilování její 

koheze, podporování postavení jedince ve skupině a vytváření korektivních, léčivých 

vztahů mezi účastníky. Projevy dítěte nebo dospívajícího v terapeutické skupině jsou, 

při srovnání s projevy dospělého, specifické. Lze říct, že dětská skupinová 

psychoterapie se vyznačuje větší mírou expresivity. Dítě obvykle vyjadřuje svoje pocity 

a postoje bezprostředněji, tj. bez větších zábran nebo stylizování a používá k tomu 

výrazové prostředky úměrné svému věku. Dítě vyjadřuje svoje city více chováním než 

slovy, proto je jeho chování proměnlivější a častěji otevřeně konfrontační. Dítě 

snadněji vyjadřuje negativní než pozitivní pocity a postoje. Děti se v prostředí důvěry 

a jistoty otevírají se svými problémy jeden druhému, na druhé straně jsou ale často 

vystaveny většímu tlaku ze strany vrstevníků ve skupině i mimo ni. 

 

5. Formy skupinové psychoterapie  

V této kapitole se budu věnovat způsobům terapeutické práce v dětské a adolescentní 

skupině. Jan Špitz (2010) za hlavní formy skupinové práce s dětmi považuje hru, 

cílenou činnost a rozhovor. To, jakou z těchto forem práce použijeme, závisí hlavně 

na věku dětských klientů. Vychází se zde z toho, že nosným médiem změny u dítěte 

je hlavně hra a činnost. Teprve s přibývajícím věkem narůstá význam verbální 

komunikace a neverbální komunikace nabývá nových forem.    
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5.1. Hra (skupinová psychoterapie hrou, hrová psychoterapie) 

Tato forma skupinové práce je nejvhodnější pro děti předškolního a mladšího školního 

věku, tzn. mezi 4.- 8. rokem. Hlavním předpokladem je, že hra je zcela přirozenou 

činností dítěte. Je to způsob jeho interakce se sebou i s okolním světem. Hra je 

prostředkem dítěte k jeho sebevyjádření, má tedy expresivní význam, umožňuje dítěti 

vyjadřování a vývoj jeho emocí. Dále má hra komunikativní význam, umožňuje dítěti 

utváření a vývoj vztahu k sobě samému a k druhým lidem. Ve skupině je hra 

prostředkem sociálních interakcí s druhými dětmi i s terapeutem. Pomocí hry dítě 

vyjadřuje svoje osobní psychické obsahy a pocity, které dále zpracovává na reálné, 

přítomné rovině, a tím je dán předpoklad k případné změně. Jde o to, že dítě, podobně 

jako dospělý, může své potíže a trápení sdílet, vyjádřit slovy, tedy „odmluvit“, vyjádřit 

ve hře, tedy „odehrát“, nově zpracovat, zvládnout pocity frustrace, napětí, nejistoty, 

odmítnutí… a následkem toho se mění i jeho chování.   Ve skupině je hra prostředkem 

interakcí s druhými dětmi i s terapeutem. U této formy skupinové práce není 

bezpodmínečně nutný náhled dítěte na jeho problém ani jeho velká motivace ke 

změně, samotná hrová terapie a přístup terapeuta jsou předpokladem ke změně. 

 

Axlinová (1964), která vycházela z učení Carla Rogerse, shrnula zásady hrové terapie 

do několika základních principů: 

 

• Terapeut navazuje s dítětem vřelý, blízký vztah. 

• Terapeut přijímá dítě takové, jaké je. 

• Terapeut navozuje vztah důvěry, která dítěti umožňuje vyjadřovat svoje pocity. 

• Terapeut tyto pocity přijímá a vrací zpět tak, aby dítě lépe rozumělo svému 

chování. 

• Terapeut projevuje přesvědčení, že dítě je schopno řešit své problémy samo, 

odpovědnost za rozhodování a za navození změny patří každému dítěti. 

• Terapeut neřídí činnost nebo rozhovor dětí. Dítě vede, terapeut následuje.  

• Terapeut neurychluje proces terapie, přijímá terapii jako postupný proces. 

• Terapeut zavádí pouze ta omezení, která jsou nezbytná k zakotvení terapie 

v reálném světě a která pomáhají dítěti uvědomit si svou odpovědnost 

v terapeutickém vztahu.    
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Obrázek: Terapeutická práce s dětmi metodou sandtray (terapie hrou v pískovišti). 

 

44 



5.2. Činnostní skupinová psychoterapie 

Tato forma skupinové práce je nejvhodnější pro děti středního školního věku, tzn. mezi 

8.– 12. rokem. Rozdíl proti hrové psychoterapii je zejména v prostředcích, které má 

skupina k dispozici, ve větší šíři činností a ve větší aktivitě terapeuta. V této věkové 

skupině je kromě emocí kladen velký důraz na chování, většina interakcí zde probíhá 

právě na úrovni chování. Někdy jde o tzv. reaktivní chování, které vzniká v rodině a 

přenáší se i do dalších oblastí života dítěte. Účast dítěte v terapeutické skupině 

znamená novou zkušenost, která může přispět ke změně původně vytvořeného 

chování. Skupinová činnost může mít tedy opravný, korektivní až reedukační vliv. 

Činnostní terapie je převážně neverbální, situační, a vychází z toho, že činnost dětí 

v tomto věku je spíše řízená. Pokud s tím dítě vnitřně nesouhlasí nebo to dokonce 

odmítá, nemá v běžném životě příliš možností to otevřeně vyjádřit. Vzniká napětí, které 

vyvolává neklid, agresivitu, strach, úzkost, poruchy chování, někdy vede až k 

psychopatologii. V průběhu terapie je terapeut akceptující a neutrální, nezasahuje tam, 

kde je dítě na zásahy zvyklé. Dítě si tím vytváří novou zkušenost, zažívá pocit vlastní 

významnosti, důvěry, integrity, zvyšuje si schopnost vnitřní kontroly a sebeřízení. 

Postoj terapeuta a jeho přístup napomáhají tomu, aby dítě změnilo svoje chování, aniž 

by o tom nějak zvláště uvažovalo nebo docházelo k náhledu. Terapeut projevuje 

porozumění pro chování dítěte, jeho úkolem je nepodmíněné přijetí dítěte jako 

samostatné bytosti, vzniká pevný vztah a spojenectví.  To je pro dítě nová zkušenost, 

protože rodiče často podmiňují svoji náklonnost a blízkost poslušností, dobrým 

prospěchem, dobrým chováním apod. Skupina jako celek má za úkol poskytovat 

každému z dětí jistotu, sociální uznání a přijetí, teprve pak se v ní dítě může beze 

strachu plně projevit.  

 

Obrázek: Skupinové setkání. 
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5.3. Rozhovorová skupinová psychoterapie 

Jak jsem již uvedla, narůstá u dětí s přibývajícím věkem význam verbální komunikace. 

Teprve od určitého stupně zralosti, který odpovídá staršímu školnímu věku, tzn. 

přibližně od 11. nebo 12. roku, se hlavním prostředkem interakce stává rozhovor.  

Dětská skupina je proti skupině dospělých strukturovanější. Je to paradoxní, protože 

děti jsou spontánnější, otevřenější a bezprostřednější než dospělí. Svoje postoje a 

názory dítě vyjadřuje většinou bez zábran, volně, někdy až nezdrženlivě. Naproti tomu 

pocity vyjadřuje dítě nebo mladistvý obtížněji. Buď je neumí vnímat, nebo je neumí 

dobře vyjádřit slovy, a pak je vyjadřuje jinak – gesty, mimikou, chováním. Strukturování 

také souvisí s tím, že terapeut v dětských skupinách je aktivnější, často vstupuje do 

interakce, intervenuje a zasahuje, řídí proces terapie, plánuje, nabízí témata a 

připravuje setkání. Terapeut takto strukturuje řadu skupinových aktivit, zároveň se 

však snaží plnit cíle tradiční psychoterapie, tedy umožnit členům skupiny práci na 

svých citových prožitcích a problémech za využití vlastních sil a s plnou osobní účastí 

na procesu změny. Dítě pro svůj vývoj a růst osobnosti potřebuje na jedné straně jasné 

a pevné hranice a vztahy, na druhé straně možnost volného projevení se, komunikace 

a vyjádření vlastních citových kvalit. Je široká škála terapeutických postupů 

využívaných při skupinové terapii rozhovorem. Nejčastěji jde o postupy s prvky 

arteterapie, muzikoterapie, pohybové terapie, relaxační terapie, tvarové terapie, hraní 

rolí, psychodramatu, cvičení v komunikačních dovednostech, cvičení sociální 

percepce a vidění sociální reality, pantomimického vyjadřování apod. Všechny tyto 

činnosti slouží buď k usnadnění sebevyjádření, k sebepoznání, k akceptování nebo 

konfrontaci se sebou a s druhými členy skupiny, některé slouží k rozehřívání 

skupinového dění, jiné mají spíše charakter nácviku nových forem chování, takže do 

skupiny přinášejí i prvky tréninkových forem terapie. 

   

6. Organizace a sestavení skupiny, pravidla fungování skupiny 

Organizace a sestavení skupiny 

Účinné faktory skupinové psychoterapie se mohou uplatnit pouze za předpokladu 

vhodně sestavené terapeutické skupiny, bez ohledu na to, zda je o skupinu dospělých  

nebo dětí a dospívajících. Zásady pro sestavení skupiny se týkají kritérií výběru členů 

skupiny a uspořádání terapeutické situace (Špitz, 2010).  
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Vyjdu-li z podmínek pro fungování skupiny v našem centru, šlo v případě skupin, které 

jsem vedla, o docházkovou dětskou a adolescentní skupinu, kdy se děti stýkaly jen na 

skupinovém setkání, pravidelně jednou týdně vždy v pondělí odpoledne. 

Mimoskupinová setkání nejsou v takových případech žádoucí, do skupiny se proto 

většinou nezařazují děti příbuzné nebo známé. Pokud k tomu přece jenom dojde, je 

úkolem terapeuta využít toho pro skupinový proces. K plnému vývoji skupinového 

procesu vytvářejí lepší podmínky skupiny uzavřené než otevřené. Dalším důležitým 

kritériem je otázka homogenního nebo heterogenního výběru členů do skupiny. Za 

nejvýhodnější se považuje, pokud je skupina homogenní, tedy sestavena z co nejvíce 

podobných členů. Lidé s podobnými problémy mají k sobě blízko a mohou vytvářet 

větší vzájemnost a pochopení, lze pak očekávat rychlejší a účinnější vytvoření 

terapeutického vztahu a spojenectví mezi terapeutem a členy skupiny i mezi členy 

skupiny navzájem.  U dětské a adolescentní skupiny se homogenitou rozumí děti nebo 

mladiství se stejnými problémy, ze stejného rodinného prostředí, se stejnými zájmy, 

na stejné vývojové úrovni, co nejvíce věkově blízké a téhož pohlaví.  Kritérium 

homogenity při sestavování skupin, které jsem vedla, nebylo možné naplnit, hlavně 

kvůli odbornému zaměření centra. Na druhou stranu, kritéria homogenního výběru jsou 

podle Špitze (2010) umělá, omezují možnost konfrontovat osobní zkušenosti a prožitky 

s lidmi, kteří mají jiné problémy. Z tohoto pohledu tedy heterogenní skupina poskytuje 

větší šanci pro řešení vlastní problematiky, zvyšuje schopnost tolerance a akceptování 

rozdílnosti, stoupá v nich schopnost snášet nejednoznačnost situace, která je 

známkou duševního zdraví a sociální zdatnosti. Skupiny, na kterých jsem se podílela 

jako terapeut nebo koterapeut, lze tedy definovat jako heterogenní, kdy jedním 

z hlavních kritérií při výběru byl věk účastníků, a to 8 až 12 let. Nejvýznamnějším 

kritériem pro výběr do skupiny jsou osobní charakteristiky.  U dětské a adolescentní 

skupiny to znamená, že jedinec zařazený do skupiny musí být schopen vztahu 

s vrstevníky, musí unést sociální kritiku a konfrontaci vlastních pocitů a postojů 

s druhými, zároveň skupina musí představovat vývojovou šanci pro každé dítě, 

zejména z hlediska korektivní identifikace.  Dalším z určujících kritérií jsou funkční 

charakteristiky rodiny, tedy rodinný kontext. Vztahové problémy v rodině, s rodiči, se 

sourozenci apod. dítě skupině svěřuje, promítá je do skupinových vztahů a později je 

ve skupině zpracovává. Toto kritérium v mých skupinách bylo naplněno z toho důvodu, 

že podmínkou pro zařazení do skupiny byla evidence rodiny dítěte v agendě Orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí.  Už ze samotného znění zákona č. 359/1999 Sb., o 
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sociálně-právní ochraně dětí, je zřejmá problematika, se kterou se tyto rodiny do 

našeho centra dostávají. Dalším kritériem při sestavování skupiny je počet členů ve 

skupině. Pro dětské a adolescentní skupiny platí, že počet členů stoupá úměrně 

s věkem. Pro skupiny malých dětí, které mají ráz hrové skupinové psychoterapie, se 

za optimální považuje počet 3 až 5 dětí. Pro skupiny středního školního věku, kde jde 

o činnostní skupinovou psychoterapii, je to 5 až 8 dětí. Rozhovorové skupiny 

dospívajících a adolescentů pracují optimálně s počtem 8 až 10 členů, maximálně však 

15.  V uzavřené skupině je třeba počítat s tím, že většinou 1 až 2 členové během 

počátečních sezení „odpadnou“, je tedy vhodné začít se skupinou o něco větší, než je 

doporučovaný počet. Tendence opustit skupinu může někdy vzniknout hned na 

začátku, pokud se jedinec necítí skupinou dobře přijatý a pokud skupinové dění není 

v souladu s jeho očekáváním. Častěji dochází k odpadnutí v době, kdy se ve skupině 

zvyšuje napětí, dochází ke konfrontacím a kritickým zpětným vazbám a jedinec by měl 

začít připouštět svůj podíl na problémech a pracovat na změně. To může být 

provázeno nepříjemnými pocity a pochopitelnou snahou o únik. Velmi malé skupiny 

nabízejí málo možných interakcí. U velkých skupin se více prosazují aktivní a 

agresivnější členové a hrozí, že na některé členy se během sezení nedostane, někteří 

mohou uniknout pozornosti a zůstat stranou a roste též tendence ke vzniku podskupin. 

V zásadě tedy platí, že skupina má být tak početná, aby se všichni její členové mohli 

uplatnit (Yalom, 1985). Posledním kritériem, které určovalo skupiny, které jsem vedla, 

je frekvence a trvání setkání. Frekvence setkávání obecně závisí především na typu a 

možnostech zařízení, v našem centru to bylo 1x za týden. Jednotlivá sezení trvala 90 

minut, podle dostupných zdrojů je to obvyklá a nejčastěji doporučovaná délka jednoho 

skupinového setkání. Kratší sezení mohou skupinu ochuzovat o plné využití 

rozprouděné diskuse a technik, často právě v poslední půlhodině dochází 

k nejvýznamnějším sdělením a afektivním reakcím. Sezení delší než 90 minut klade 

velký nárok na pozornost členů a ochota plně se soustředit na skupinové dění se 

snižuje. Pak je potřeba zařazovat více pohybové aktivity, her nebo výtvarných 

projektivních technik (Kratochvíl, 2001).  Musím se také zmínit o zaměření skupin, na 

jejichž vedení jsem se podílela, neboť tyto skupiny byly prezentovány jako podpůrné 

terapeutické skupiny. Vyjdu-li z obecné definice, je podpůrná skupina definována jako 

„skupina, která nabízí efektivní způsob využití psychoterapie jako nástroje pro řešení 

problémů a seberozvoj ve skupině osob se stejným či obdobným tématem.“ Během 

pravidelného setkávání podpůrné skupiny se vytváří bezpečné a stabilní prostředí, v 
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jehož rámci se její členové podporují k dosažení na počátku definovaných 

individuálních cílů. Jednotliví členové skupiny vnášejí do skupinového dění specifické 

a zároveň pro ně typické vzorce chování k ostatním lidem, takže člověk může vnímat, 

že prožívá podobné situace a zažívá podobné pocity jako ve svém mimoskupinovém 

životě. Cílem podpůrných skupin je umožnit prožívat individuální změnu 

prostřednictvím probíhajících změn ostatních členů skupiny a prostřednictvím 

probíhajících změn samotné skupiny. 

 

Pravidla fungování skupiny 

Samostatnou a velmi důležitou podkapitolou při formování skupiny jsou pravidla 

skupiny. Pravidla představují východisko společné práce pro vedoucí i účastníky. 

Pravidla skupinu chrání a umožňují jejím členům, aby se v rámci skupiny cítili 

bezpečně. Je vhodné formulovat je už během prvního setkání, aby účastníci věděli, do 

čeho vlastně jdou.  Vytváření pravidel skupiny pro děti a dospívající mělo vždy dvě 

rovnocenné části. V první části se děti seznámily s pravidly, která jsou daná vedoucími 

a v druhé části si děti vytvářely vlastní pravidla. Tvořením pravidel se vyjasňují 

očekávání vedoucích i účastníků, předchází se nedorozuměním, nenaplněným 

očekáváním a zmírňuje se strach z neznámého u jednotlivých členů.  

Mezi hlavní pravidla daná vedoucími podle Kolaříka (2019) patří: 

Mlčenlivost – „nevynášet ze skupiny“. Vše, co se na skupině řekne, tam zůstává, 

zejména osobní informace týkající se účastníků.  

Stop – každý člen skupiny má během jakékoliv aktivity právo říct stop, nechci už dál 

mluvit, dělat…, a to bez udání důvodu. Je vhodné tuto skutečnost reflektovat a dát 

dotyčnému prostor, aby se vyjádřil, pokud chce. Dotyčný člen nemusí skupinu během 

aktivity opouštět, zůstává v roli pozorovatele, který je vždy po ukončení techniky 

vyzván, aby sdělil skupině svoje postřehy, dojmy a připomínky. 

Dodržování času – týká se zahájení a ukončení skupinových setkání. Kolařík (2019) 

považuje zacházení s časem za důležitou komponentu neverbální komunikace, 

způsob vyjádření vztahu a respektu k ostatním členům. Přesně vymezený čas nutí 

skupinu pracovat efektivně a bez zbytečných prodlev.  

Šimanovský (2007) doporučuje zařadit ještě tato další pravidla: 

Pravidlo konkrétnosti – „každý mluví jen sám za sebe“, tedy používat první osobu 

jednotného čísla, „já“. 
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Pravidlo mluvit k věci – vedoucí a ostatní členové skupiny se vzájemně hlídají, aby 

diskuse nepřecházela k tématům vedlejším, okrajovým nebo zcela nesouvisejícím. 

Pravidlo cenné není jen vážné – je omyl očekávat, že hluboké a cenné je pouze to, co 

je podané vážně. Důvěra a zdravá komunikace dává členům svobodu prožívat po 

svém, tak, jak je pro ně v danou chvíli přirozené a adekvátní. 

U všech skupin pro děti a dospívající jsme navíc zavedli pravidlo „Vždy mluví jen 

jeden“, tedy „Neskákat si do řeči“. Kolařík (2019) to sice u dospělých skupin 

nedoporučuje, považuje to za překážku nebo až hrozbu zablokování skupinové 

diskuse a následného skupinového dění. Mně se naopak při práci s dětmi a 

dospívajícími, vzhledem k jejich větší spontaneitě a nezdrženlivosti, toto pravidlo 

ukázalo jako velmi vhodné, až nezbytné. Minimálně proto, že i díky němu jsme u dětí 

během skupinových setkávání dospěli ke kultivovanějšímu projevu. Pravidla vytvářená 

přímo dětmi byla velmi rozmanitá, některá z oblasti „slušného chování“, jiná ryze 

materiální. Uvádím pár příkladů: „budeme mluvit nesprostě“, „budeme se k sobě 

chovat hezky“, „nebudeme si nadávat“, „neběhej, když máš sedět“, „vždycky budeme 

mít po ruce nějakou ňamku“, „mluv s prázdnou pusou“, „jez jenom o přestávce“… 

apod.  Pravidla, na kterých se skupina shodne, je vhodné sepsat a vyvěsit na viditelné 

místo. Se souhlasem všech členů skupiny je možné pravidla v případě potřeby 

doplňovat nebo měnit. Práci s dětskou skupinou jsme ještě obohatili o stvrzení 

souhlasu s vytvořenými pravidly podpisem všech členů i vedoucích. Děti si také při 

tvorbě pravidel spontánně zvolily název pro naši skupinu.  

    

7. Základní osa práce ve skupině 

V této části práce se budu věnovat modelu skupinového vývoje, kterým jsem se 

inspirovala u PhDr. Marka Kolaříka, Ph.D. v jeho knize Interakční psychologický výcvik 

(2019). V Kolaříkově pojetí skupinového vývoje je důležitým faktorem pro práci ve 

skupině čas. Z hlediska času skupina prochází pěti fázemi, které nejsou přesně 

ohraničené a při přechodu se vzájemně překrývají. Kolařík uvádí, že pokud je při 

vedení skupiny tento model respektován, skupina pracuje efektivněji a snáze 

překonává riziková období konfliktů a protestů. Tento model vývoje skupiny v čase 

klade důraz na budování důvěry ve skupině, na psychické bezpečí členů skupiny a 

umožňuje celé skupině růst tempem, které respektuje možnosti růstu jednotlivých 
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členů. Pro správné načasování při použití specifických skupinových technik a postupů, 

je důležité rozumět tomu, v jaké fázi vývoje se skupina právě nachází. Z hlediska 

časové osy podle Kolaříka prochází skupina fázemi seznámení, spolupráce, 

komunikace, důvěry a sebepoznání. Ačkoliv Kolařík svůj alternativní pohled na 

skupinový vývoj aplikoval převážně na výcvikové skupiny, zaznamenala jsem podobné 

rysy při vedení i ve svých skupinách.  

 

7.1. Seznámení 

Podle Kolaříka (2019) nebývá seznamování ve výcvikových nebo terapeutických 

skupinách věnován dostatečný prostor, a to později může být příčinou některých 

nežádoucích skupinových jevů. Jedná se například o odmítání některých aktivit členy 

skupiny, ostych, uzavírání se, protesty nebo agresivitu ve skupině. Pokud se tedy 

seznamovací fázi věnuje dostatečný prostor, většina těchto problémů podle Kolaříka 

později odpadá. Domnívám se, že totéž platí i při práci s dětmi a dospívajícími. Ve fázi 

seznamování si podle Hermochové (2004) každý účastník vytváří představu o tom, co 

od skupiny očekává, ve vztahu k sobě i k ostatním. Na začátku je ve skupině 

vyrovnanost a role účastníků jsou rovnocenné. Na úplný začátek skupinové práce se 

zařazují tzv. „icebreakers“ (Kolařík do češtiny překládá jako „ledolamky“). Jedná se o 

jednoduché, krátké, minutové hříčky, které pomáhají uvolňovat zábrany, vyvolávají 

smích, zmírňují ostych, umožňují účastníkům zbavit se konvenčního chování, zklidňují 

nebo aktivizují. Techniky, které se používají v této fázi, mají za cíl zapamatování si 

jmen účastníků a vzájemné bližší poznání, vše nenásilnou a odlehčenou formou. 

 

     
 
Obrázek: „Jméno“ – každý účastník k jednotlivým písmenům svého jména připíše nějakou 
vlastnost, věc nebo činnost, která ho charakterizuje, a pomocí těchto slov se představí 
ostatním.   
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7.2. Spolupráce 

Při snaze o definici spolupráci se objevují dva základní pojmy – kooperace a 

kompetice. Kooperace (spolupráce) je Hewstonem a Stroebem (2006) definována jako 

chování, které maximalizuje výsledek nebo prospěch skupiny. Naproti tomu kompetice 

(soutěživost) jako chování, které maximalizuje výhody jedince nad druhými. Podobně 

Valenta (2006) spoluprací označuje společný podíl více osob na dosažení společného 

cíle a soutěživostí označuje činnost, kdy pozitivní výsledek jedné strany je podmíněn 

negativním výsledkem strany druhé. V rámci spolupráce dochází k rozvoji 

individuálních a sociálních dovedností. S dětmi v dětské a adolescentní skupině jsme 

ve fázi spolupráce pracovali na rozvoji dovedností jako je zdravé prosazování se, 

vyjadřování svého názoru, přijímání nebo odmítání názoru ostatních, vyjadřování 

nesouhlasu, pozitivní myšlení, schopnost navazovat na druhé, respektovat se apod. 

Cílem technik, které dětem byly v této fázi nabídnuty, bylo utužit kolektiv, vytvořit 

pevnější vazby, vyzkoušet si spolehnout se jeden na druhého, a tak začít ostatním 

postupně důvěřovat.      

 
 
Obrázek: „Doplňování kresby“ – skupina sedí v kruhu, jeden člen začne kreslit na prázdný 
papír libovolný obrázek, po chvíli předá kresbu dalšímu, kresba postupně obejde celý kruh a 
dostává tak konečnou podobu, pak následuje reflexe.  
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7.3. Komunikace  

Komunikace obecně je výpovědí o tom, jak člověk vnímá, chápe, interpretuje sebe i 

jiné lidi i vztahy mezi nimi. Je vždy subjektivní a je jak sdělením druhému, tak výpovědí 

o sobě. Mezilidská komunikace má podle Kinga (1979) pět různých úrovní – 

intrapersonální, interpersonální, osoby vůči skupině, skupiny vůči osobě a skupiny vůči 

skupině. Podle míry uvědomělosti se sociální komunikace dělí na záměrnou a 

nezáměrnou, podle charakteru užívaných prostředků na verbální a neverbální 

(Komárková, Slaměník, Výrost, 2001). Komunikační výměnou je jak „sdělování“, tak i 

„sdílení“. Z tohoto pohledu tak komunikují i členové skupiny, kteří pouze pasivně 

přihlížejí tomu, co se děje mezi ostatními členy skupiny (Vybíral, 2000). Neverbální 

komunikace, tedy gesta, posturologie, proxemika, haptika, mimika, pohledy očí, 

paralingvistika atd. (Gillernová, 2001), je nejčastěji výrazem emocionálního stavu, 

často navazuje na komunikaci verbální, kterou může zvýraznit, nahradit, odporovat jí, 

měnit její význam nebo i fungovat zcela bez ní. Chování komunikačních partnerů může 

být neverbální složkou zesilováno nebo zeslabováno. Verbální komunikace je 

zprostředkována jazykovým znakem a významem na něj vázaným. Probíhá nejméně 

ve dvou základních významových liniích – v linii tematické, která vyjadřuje to, o čem 

se mluví, a v linii interpretační, která vyjadřuje význam a smysl, který tématu 

komunikující přikládají (Komárková, Slaměník, Výrost, 2001).  

Obrázek: „Stavba věže“ – děti měly za úkol vytvořit    
z předmětů v herně co nejvyšší a nejhezčí věž, 
pojmenovat ji, vymyslet a sepsat její příběh…kdy 
vznikla, kdo ji postavil, k čemu slouží apod. 
 
 

Obrázek: „Pantomima…hry a konflikty s prosazováním“ – děti měly za úkol vybavit si a zapsat 
na papír situace, které byly pro ně jakkoliv těžké, složité, nevěděly si v nich rady, pak před 
ostatními ve dvojicích nebo skupinkách vybrané situace přehrávaly. 
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7.4. Důvěra 

Corey et al. (2006) uvádějí, že důvěra je nezbytnou podmínkou pro efektivní fungování 

jakékoliv skupiny. Buduje se postupně od samotného vzniku skupiny a přináší s sebou 

obvykle pocit sounáležitosti mezi členy. Díky ní se jedinec může otevřít, beze strachu 

mluvit o svých pocitech a prožitcích, aniž by byl vystaven hodnocení, posměchu nebo 

kritice. Otázku důvěry se nikdy nepodaří vyřešit úplně, v různých podobách se objevuje 

po celou dobu trvání skupiny. Přítomnost důvěry ve skupině je nutnou podmínkou, aby 

členové skupiny mohli přejít k sebepoznávání. Pokud není ve skupině vybudovaná 

důvěra, mohou se při používání sebepoznávacích technik objevit závažné komplikace. 

Například, není-li dostatečná důvěra v to, že mohu ostatním v bezpečném prostředí 

něco sdělit, vede to ke ztrátě motivace a snížení aktivity u členů, stažení se do sebe a 

odmítání se otevřeně projevit. K základním ukazatelům přítomnosti důvěry ve skupině 

patří zejména upřímnost členů k sobě i ostatním, radost z přítomnosti ostatních členů, 

humor, projevování vlastního názoru a schopnost vpustit ostatní do svého osobního 

prostoru. Poslední bod se týká hlavně dotekových technik (hlazení, masáže, bezpečné 

pády, vedení poslepu…), při nichž dočasně ztrácíme určitou schopnost (vidět, chodit, 

slyšet, mluvit…) a musíme se tedy spolehnout na ostatní.  

 

Obrázek: „Ostrov skupiny“ – společná práce všech dětí, členů skupiny. 
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7.5. Sebepoznání 

Podle Kříže (2005) je sebepoznání přijímáním nových informací o sobě a jejich 

vědomé začleňování do sebepojetí. Sebepojetím se zde rozumí způsob, jakým 

vnímáme sami sebe ve svých nynějších, reálných, možnostech v působení na druhé 

a ve svých možnostech budoucích. Přitom sebepojetí úzce souvisí s úrovní 

sebepoznání. Začleňování informací o sobě musí být vědomé, aby nás mohlo 

prakticky obohatit. Sebepoznání umožňuje každému jedinci poznat nejen jeho 

možnosti a schopnosti, ale také nedostatky a slabiny, pomáhá odhalit skutečnosti, 

kterých si často nejsme vědomi a umožňuje nám spatřit sami sebe se vším, co k nám 

patří. Dalším krokem je pak změna, která může, ale nemusí nastat, tzn. každý ze členů 

skupiny dostává díky sebepoznání možnost se změnit, které může, ale nemusí využít. 

Podle Kříže (2005) mezi základní cíle technik zaměřených na sebepoznání patří 

záměrné vytváření situací, ve kterých se členové skupiny dozvídají něco nového, co o 

sobě dosud nevěděli, mapování osobních možností a mezí každého člena, přiměřené 

přijetí a pochopení nových informací a jejich zabudování do obrazu o sobě – do svého 

sebepojetí – způsobem, který je pro daného člena posilující výzvou. 

 

Obrázek: „Můj vesmír“ - na téma rodina a rodinné vztahy, planety představují lidi v životě 
dítěte, nesou jména skutečných osob, planety, které jsou nejblíže, jsou lidé, na kterých dítěti 
nejvíc záleží, a naopak. 

55 



Obrázek: „Medvědí dům“ - mapování rodinných vztahů, 
tj. vztah dítěte k rodičům, rodičů k dítěti či dětem, vztah 
mezi sourozenci, vztah dítěte k prarodičům, případně 
další typy vztahů v širší rodině.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo přiblížit způsoby využití skupinové psychoterapie u dětí a 

dospívajících v podmínkách rodinného centra. Získávání zkušeností při vedení 

několika dětských a adolescentních skupin se u mě v čase překrývalo s vlastní 

zkušeností z psychoterapeutického výcviku. Moje osobní zkušenosti a pozorování 

skupinového dění a skupinové dynamiky ve výcvikové skupině, fází vývoje skupiny 

nebo časové osy při práci ve skupině, mě velmi inspirovaly při vlastním terapeutickém 

vedení dětí a dospívajících. Mám tím na mysli osobní prožitky, vhledy a postřehy, které 

jsem nabývala nejprve v rámci sebezkušenostní části výcviku, a později praktické 

zkušenosti s použitím konkrétních postupů a technik, které jsme si osvojovali a 

trénovali při vedení výcvikové skupiny. S velkou chutí a velkým očekáváním jsem 

praktické dovednosti získané na výcviku aplikovala ve skupinách, které jsem vedla. 

Důležitým poznatkem pro mě byl zásadní vliv atmosféry ve skupině na ochotu a 

efektivitu práce jednotlivých členů. Dalším poznatkem bylo zjištění, jak velice důležitým 

vztažným nebo vztahovým rámcem se pro děti od určitého věku stává skupina 

vrstevníků, přenesu-li to do výcvikové skupiny, skupina podobně smýšlejících jedinců. 

Dalším důležitým zjištěním pro mě byl vliv motivace při práci ve skupině. Zatímco 

dospělý člověk si své obtíže zpravidla uvědomuje, omezují ho, trpí jimi a chce je 

eliminovat, dítě nebo dospívající si své obtíže zpravidla neuvědomuje, neumí si je 

vysvětlit nebo si je často vysvětluje neadekvátně, nepřízní okolností, okolí apod. 
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Dospělý častěji sám vyhledává odbornou pomoc a většinou je z nějakého důvodu 

motivován ke spolupráci. Naproti tomu dítě nebo dospívající je přiváděno dospělými a 

ke spolupráci musí být teprve získáváno. V tom při vedení skupiny spočíval můj velký 

úkol v roli terapeuta nebo koterapeuta. Ve chvíli, kdy se toto podařilo, a z dítěte 

původně sevřeného, nespolupracujícího až odmítavého, se v průběhu skupinové 

práce stal jedinec otevřený, spolupracující, spontánní a tvořivý, přinášela mi tato práce 

velké osobní naplnění. Zpětná vazba od dětí v tom smyslu, že jim skupina pomohla 

v posilování sebevědomí, ve zlepšování komunikačních dovedností, v objevování 

nových způsobů, jak vycházet se svým okolím, v poznání, jak pracovat se svými 

emocemi, jak zvládat obtížné životní situace a v neposlední řadě v získání poznatků o 

sobě samých, pak byla už jen potvrzením smysluplnosti mého snažení. Na úplný závěr 

použiji slova klasika, kterými se nechávám inspirovat: „Je snazší vychovat silné dítě 

než napravit zlomeného dospělého.“ (Frederick Douglass)    
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1. Úvod do problematiky 

Ve své závěrečné práci bych se, vzhledem ke svému zaměstnání ve 

Středisku následné péče Point 14 v Plzni, ráda věnovala problematice následné 

péče a doléčování klientů se závislostí na návykových látkách a hazardních 

hrách. Na konkrétním příkladu pak představím fungování strukturovaného 

doléčovacího programu SNP Point 14. Pro zjednodušení používám označení 

klient, které je ovšem vztaženo k oběma pohlavím. 

V léčbě a péči o klienty potýkajících se se závislostí tvoří následná péče 

poslední fázi procesu změny. „Služby následné péče řadíme dle zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách mezi služby sociální prevence a jsou 

definovány následovně: služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové 

služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám 

závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve 

zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu, nebo se jí podrobují, 

nebo osobám, které abstinují.“ 

Jádrem a páteří všech služeb následné péče je doléčovací program. Obecně 

lze říci, že takový program je zaměřený na podporu a udržení změny v chování 

a životním způsobu klienta, které získal během léčebného procesu. 

„Společným cílem všech služeb následné péče je pomoci klientovi po 

ukončené léčbě (v terapeutické komunitě, denním stacionáři, nebo dlouhodobé 

či střednědobé ústavní léčbě) překlenout období přechodu zpět do normálního 

života a připravit jej na problémy s tím spojené. Dále sem patří cíl udržet změny 

v životním stylu a chování dosažené v léčbě a stabilizovat klientův stav natolik, 

aby byl schopen fungovat ve společnosti, a jeho kontakt s programy mohl 

postupně slábnout, až být úplně ukončen. Směřování k ukončení a ukončení 

samotné je podstatným znakem programů následné péče. Cílem je tedy naplnění 

slova integrace. Tento cíl musí programy naplňovat, aby je bylo možné označit 

za následnou péči.“ (adiktologie.cz) 
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Další cíle zahrnují podporu a udržení abstinence, získání a prohlubování 

dovedností, jak předcházet relapsu, podporu osobního růstu klienta, změn 

v sebepojetí a sebepřijetí, sociální stabilizaci klienta v oblasti základních 

sociálních jistot (bydlení, zaměstnání, finance). (Kalina a kol., 2008) 

Ukazuje se, že teprve po návratu z léčby zpět do reality klient poznává, že 

realizace nastartovaných změn není zdaleka tak snadná a možnost zvládnout to 

v bezpečném a podporujícím prostředí programu následné péče je více než 

důležité. V léčbě se klient pohyboval v jakési ochranné „bublině“ a věnoval se 

především sám sobě a své stabilizace. Teprve v konfrontaci s realitou, která 

přináší nové problémy (dluhy, hledání zaměstnání, realizace samostatného 

bydlení, vztahy, rodičovství…) klient poznává, co všechno jej čeká a bude muset 

zvládnout. Podpora a bezpečné prostředí jsou pro udržení nastartovaných změn 

podstatné.  

 Jinými slovy základním úkolem následné péče je pomoci závislému 

vytvořit podmínky pro jeho abstinenci. A právě stabilizace životního stylu se jeví 

v efektivitě léčby závislostí jako klíčová. (Kuda, 2003) 

 Spektrum indikovaných klientů pro tento typ péče je velmi široké, což klade 

vysoké nároky na flexibilitu programu. (Kuda, 2003) 

 

2. Ujasnění terminologie 

Následnou péči v adiktologii lze chápat v širším a užším kontextu. V širším 

pojetí se jedná o celou škálu aktivit napomáhajících udržet abstinenci. 

V užším pojetí jde o sociální službu realizující strukturované doléčovací 

programy.  

V anglosaských zemích se používá slovo „aftercare“ nebo „postcare“, což 

odpovídá naší následné péči. Lze se také setkat s výrazem „re-entry.“ U nás 

je spíše používán termín doléčování a s pojmem následná péče jsou často 

používána jako synonyma, což se děje i v našem zařízení. Kromě stěžejní 

psychoterapie zaměřujeme naši intervenci na stabilizaci životního stylu a tím 

pádem k sociální integrace závislých osob. Dle mého názoru je více než lpění 

na přesné terminologii podstatnější mít jasně definovaná kritéria pro indikaci 

vstupu klienta do programu i pro program samotný. 
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3. Tým programu následné péče 

Služby následné péče jsou budovány na základě potřeb klientů. Ty jsou 

mnohdy velmi různorodé, což klade nároky na multidisciplinaritu týmu. Každý 

program následné péče musí budovat kvalitní síť odborníků. Není však 

nezbytně nutné, aby byli všichni součástí týmu – základ tvoří psycholog, 

terapeuti, sociální pracovník (odpovídající vzdělání dle Zákona o sociálních 

službách, psychoterapeutický výcvik a kurzy, např. prevence relapsu, krizová 

intervence, kurz pracovníka v sociálních službách atd. jsou samozřejmostí). 

Lékař, psychiatr, speciální pedagog a další spolupracují externě. 

Ve Středisku následné péče Point 14 pracujeme aktuálně ve složení jeden 

psycholog – terapeut, který je zároveň vedoucím služby, dvě terapeutky a 

jedna sociální pracovnice. Externě máme dohodnutou spolupráci s praktickou 

lékařkou, psychiatrem, pracovníkem, který s klienty třikrát ročně jezdí na 

výjezdy, tzv. „zátěžáky“. Spolupracujeme rovněž s organizací Adité, která se 

zaměřuje na náhradní rodiny, neboť je u našich klientů velmi časté, že mají 

děti v pěstounské péči. Máme např. výbornou zkušenost s genderovou 

skupinou pro klientky – matky, které mají děti v pěstounské péči. Dále 

spolupracujeme ohledně dluhového poradenství s Člověkem v tísni a 

několikrát do roka absolvujeme v rámci volnočasové aktivity workshop 

v Západočeské galerii. Dvakrát až třikrát do roka v rámci skupiny prevence 

relapsu uspořádáme tzv. „exklientskou“ skupinu, na niž pozveme některého 

z úspěšných absolventů, což se ukazuje jako oboustranně přínosné a 

motivující.  

 

4. Hlavní složky programu následné péče 

V této kapitole se jednotlivých složek dotknu jen pro přehlednost. 

Konkrétně a podrobněji se jim pak budu věnovat dále v souvislosti 

s představením programu našeho zařízení.  

Psychoterapie  

Klienti přicházejí do programu následné péče s celou paletou problémů, 

traumatickými zážitky, poruchami osobnosti apod. Velmi často se stává, že až 

v podmínkách reality a běžného života mimo zdi léčebny či komunity na klienty 

dopadají v plné síle. Někdy to jsou témata, kterých se v léčbě ani nedotkli (zatím 
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to nebylo zapotřebí), nebo se domnívali, že je mají vyřešené. Je důležité potřeby 

a témata klientů vnímat, rozpoznat a zároveň si být vědom reálných časových 

možností i připravenosti každého klienta.  

Prevence relapsu 

Spolu s psychoterapií je prevence relapsu klíčovou složkou programu. 

Potřeba bezpečného a „čistého“ (bez návykových látek) prostředí a podpora 

v abstinenci je, vedle času na „nadechnutí se“ ve smyslu zmapování svých 

reálných možností na trhu práce a bydlení, hlavní motivací pro vstup do 

doléčovacího programu. Zjednodušeně by se dalo říci, že klienti do zařízení 

poskytující následnou péči přicházejí vytvořit si podmínky pro svoji abstinenci. 

Klient doposud abstinoval pod ochrannými křídly léčebny (3 – 6 měsíců) či 

komunity (8 - 15 měsíců). Stává se, že klienti popisují, že v léčbě téměř, nebo jen 

velmi málo zažívali „chutě“, „bažení“ po návykové látce a bývají až překvapeni, 

že je v plné síle začnou zažívat až v doléčování. Samotná prevence relapsu stojí 

na třech základních pilířích: kognitivní intervence, dovednosti zvládání a 

stabilizace životního stylu. Jinými slovy je třeba pomoci klientovi získat náhled a 

naučit jej, jak zvládat rizikové situace. To znamená pomoci mu s integrací do 

reálného života. (Kuda, 2003)  

Sociální práce 

Má nezastupitelnou roli v naplňování výše zmiňovaného třetího pilíře. Na 

klienty vycházející z mikrosvěta léčebny či komunity čeká celá řada sociálně 

právních problémů. Jedná se zejména o dluhy, exekuce, trestní rejstřík, 

registrace na ÚP a následné hledání zaměstnání, v počáteční fázi vyřizování 

podpory v nezaměstnanosti, dávek v hmotné nouzi, finanční plánování, MHD, 

spolupráce s jednotlivými úřady (např. OSPOD) atd. Valnou většinu klient 

zařizuje poprvé ve svém životě, není si jistý a může se cítit být „cizincem“ ve světě 

běžně fungujících lidí. Kvalitní sociální pracovník, který je v těchto praktických 

oblastech klientům nápomocný, orientuje se na trhu práce a trhu s byty v daném 

městě apod. má v týmu programu následné péče důležitou roli. 

Práce, rekvalifikace, bydlení 

Jedná se o základní ukazatele integrace do reálného 

života. Závislým většinou chybí potřebná kvalifikace, někdy je naopak vyšší 

kvalifikace a odbornost na překážku vzhledem ke klientově minulosti, která ne u 

všech zaměstnavatelů budí důvěru. Klienti mohou narážet i na požadavek 
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zaměstnavatele na čistý trestní rejstřík. Některým klientům chybí pracovní 

návyky. Konkrétně v našem programu následné péče požadujeme po klientech, 

aby nejpozději do dvou měsíců od nástupu měli zajištěnou pravidelnou práci, což 

se v podmínkách plzeňského pracovního trhu daří velmi úspěšně.  

Lékařská péče 

O externí spolupráci s lékaři specialisty jsem se již zmínila. 

Práce s rodinnými příslušníky 

 Viz níže v rámci představení fungování konkrétního programu 

 Volný čas 

 Viz níže v rámci představení fungování konkrétního programu 

 

5. Návaznost v systému péče 

Jak již bylo zmíněno, následná péče navazuje na základní léčbu 

v psychiatrických nemocnicích, léčebnách a komunitách. Mezi jednotlivými stupni 

péče o závislé klienty je proto velmi důležitá komunikace. V našem zařízení již 

spolu s žádostí o přijetí a motivačním dopisem klienti posílají doporučení ze 

stávající léčby. Léčebnám či komunitám poskytujeme doplňující informace 

z našich internetových stránek o programu SNP. Součástí naší práce je tedy i 

propagace našeho zařízení v jednotlivých psychiatrických léčebnách a 

nemocnicích (FN Plzeň Lochotín, Červený Dvůr, Lnáře, Dobřany) a 

terapeutických komunitách (TK Karlov, TK Němčice, TK Vršíček). Osobní setkání 

s personálem i klienty, seznámení se s prostředím, programem jednotlivých 

léčeben i komunit a kontakt s případnými zájemci o doléčování bývá hodně 

přínosný, což se pak projevuje ve zvýšeném zájmu a větším počtu podaných 

žádostí. V rámci propagace formou diskuze mapujeme, jakou mají klienti 

představu o doléčování, případně jakou mají zkušenost (menšina) s následnou 

péčí. Doptáváme se, co si myslí, že je po ukončení léčby čeká. Většinou jsou to 

praktické záležitosti – řešení dluhů, děti v pěstounské péči, hledání zaměstnání, 

hledání bydlení. Obvykle jsou dotazy směřovány na kapacitu a uspořádání 

bydlení, program, na přístup k případným vztahům mezi klienty, jak řešíme 

případný relaps apod. Seznámení klientů s nabídkou a možnostmi konkrétního 

programu může pomáhat snižovat úzkost z nejisté budoucnosti a dávat výhled 

na možnost bezpečného přechodu z ochrany léčby do reality života.  
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6. Středisko následné péče Point 14 v Plzni 

Organizace Point 14 aktivně hledá východiska pro lidi se závislostí nebo 

ohrožené závislostí, a to s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci. Cílem 

podpořit a pozvednout osobnost člověka. (Operační manuál, 2020) Nabízí 

celkem čtyři služby – primární prevenci, terénní program, kontaktní centrum a 

následnou péči. Středisko následné péče (SNP) funguje v Plzni od r. 2000 a 

nabízí službu pobytovou i ambulantní. V samostatném objektu se zahradou, který 

SNP provozuje, je pro klienty k dispozici devět míst, z toho jsou ve společné 

bytové jednotce dva pokoje vyhrazené pro klienty – rodiče s dítětem/dětmi. 

V tomto ohledu spolupracujeme s terapeutickou komunitou Karlov, která léčbu 

klientům s dětmi umožňuje. 

 

6.1.  Poslání SNP 

Středisko následné péče Point 14, nabízí lidem po léčbě závislosti bezpečné 

zázemí, podporu v abstinenci a přebírání zodpovědnosti za svůj život 

prostřednictvím terapie, sociální práce a socio-terapeutických aktivit. (Operační 

manuál SNP, 2020) 

 

6.2. Cíle služby 

Cíl 1: Stabilizace sociální situace klienta (vzdělání, zaměstnání, finanční 

závazky). Prostředky k dosažení cíle: Individuální plán, sociální poradenství, 

splátkové kalendáře, finanční plán. Ukazatele plnění: Klient aktivně hledá práci 

(na čemž spolupracuje s pracovníkem v sociálních službách), dochází do 

zaměstnání nebo si dokončuje vzdělání, začíná řešit svou finanční situaci 

(splácet své dluhy, šetřit na nezbytné budoucí výdaje atp.). 

Cíl 2: Stabilizace psychického a somatického stavu klienta. Prostředky 

k dosažení cíle: Zprostředkování psychoterapie a další odborné péče. Ukazatele 

plnění: Klient v rámci programu čerpá psychoterapii a je mu zprostředkován 

kontakt na další odborníky dle závažnosti svého stavu. Klient užívá léky dle 

předpisu lékaře. 
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Cíl 3: Podpora sociálních vazeb klienta. Prostředky k dosažení cíle: 

Individuální, párové, rodinné poradenství, psychoterapeutická skupina, skupina 

prevence relapsu, návštěvní řád a socioterapeutické aktivity. Ukazatelé plnění: 

Klient rozvíjí stávající vztahy a nachází vztahy nové. V rámci socioterapeutických 

aktivit získává kontakt s přirozeným sociálním prostředím. 

Cíl 4: Stabilizace v abstinenci a prevence relapsu. Prostředky plnění: 

Skupina prevence relapsu, individuální terapie, individuální plánování. Ukazatele 

plnění: Klient je vzděláván v přístupu k relapsu, otevřeně hovoří o tomto tématu 

a má stanoveny krátkodobé i dlouhodobé cíle. 

Cíl 5: Uvědomování si odpovědnosti a její aplikace v životě klienta, nejen po 

dobu trvání programu, ale i po jeho ukončení. Prostředky plnění: Individuální 

plánování, Řád SNP, terapie a nácviky. Ukazatele plnění: Klient má stanoveny 

cíle, na kterých pracuje se svým poradcem, je schopen přijmout důsledky za 

porušení pravidel. (Operační manuál SNP, 2020) 

 

 

 

6.3. Cílová skupina 

Cílovou skupinu SNP tvoří muži a ženy od 18 do 64 let, kteří absolvovali léčbu 

závislosti (nelegální látky, alkohol, patologické hráčství), abstinují alespoň tři 

měsíce, splňují základní předpoklady pro přijetí (finanční zabezpečení na první 

měsíc pobytu, potřeba sociální i terapeutické podpory) a jsou motivováni k 

abstinenci. Služby jsou poskytované i rodičům s dítětem/dětmi. Služby nabízíme 

také rodinným příslušníkům a osobám blízkým závislých. (Operační manuál 

SNP, 2020) 

 

6.4. Profil klientů 

Sociální situace – opakovaná trestná činnost (záznamy v rejstříku trestů), 

nedostatečné či nedokončené vzdělání a nedostatečné pracovní návyky 

způsobující problematické uplatnění se na trhu práce. Zadluženost, např. 

exekuce, výživné. 

Zdravotní a psychický stav – špatný zdravotní stav (např. hepatitida typu C, 

depresivita, úzkostné poruchy, duální diagnózy, hraniční porucha, traumata). 
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Drogová a rodinná anamnéza – potenciál k závislosti, často se opakující 

recidiva, narušené rodinné vztahy, spoluzávislost, nedostatek sociálních vazeb. 

(Operační manuál SNP, 2020) 

 

6.5. Spektrum služeb 

Součástí doléčovacího programu jsou následující aktivity a služby: 

• Individuální poradenství 

• Psychoterapeutická skupina 

• Skupina prevence relapsu 

• Komunita 

• Rodinná terapie a rodinné poradenství 

• Párová terapie a párové poradenství 

• Sociální práce 

• Pracovní terapie 

• Základní poradenství 

• Krizová intervence 

• Zájmové a socioterapeutické aktivity (v rámci SNP i mimo něj) 

• Nácviky pro rodiče s dětmi zaměřené na péči o dítě a jeho rozvoj 

• Možnost vydávání Antabusu 

• Testování na přítomnost metabolitů drog v moči a dechová zkouška na alkohol 

 

7. Přijímání klientů – vstupní pohovor 

Na základě žádosti o přijetí, jejíž součástí je i životopis, motivační dopis a 

doporučení z léčby, v níž se klient aktuálně nachází. V případě volné kapacity 

jsou na základě pořadníku zájemci o službu zváni na vstupní pohovor, kterého 

se účastní osobně, a to přímo v zařízení, aby měl možnost se seznámit nejen 

s pracovníky, ale i prostředím. (Operační manuál SNP, 2020) 

Vstupní pohovor slouží ke zmapování konkrétních potřeb zájemce a 

zjišťování jeho představ a cílů, kterých by chtěl využíváním následné péče 

dosáhnout  - formulace zakázky. Se zájemcem je konzultována představa o 

optimální intervenci s ohledem na jeho situaci. Vstupní pohovor vede, pokud 

možno, tým minimálně dvou pracovníků SNP. Cílem vstupního pohovoru je 

informování zájemce o služby v rozsahu, který mu umožní se rozhodnout o tom, 
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zda služba splňuje jeho požadavky. Zároveň slouží týmu jako podklad k 

rozhodování o přijetí zájemce. Při vstupním pohovoru je využíván formulář 

„Záznam vstupního pohovoru“, v němž jsou zmapovány následující oblasti: 

dosavadní léčba a její průběh, motivace pro vstup do doléčovacího programu, 

vzdělání, dosavadní zaměstnání, zájmy, zdraví, vztahy, spolupráce s dalšími 

subjekty (psychiatr, probační služba, opatrovník, OSPOD atd.), omezení, 

konkrétní terapeutická zakázka pro doléčování, vč. témat, na kterých klient 

pracoval v léčbě. Této části je věnována zvýšená pozornost a zájemci jsou 

seznámeni s programem a s důrazem, který je v SNP kladen na terapii. Je třeba 

hned zpočátku si s klienty vyjasnit, že nenabízíme pouhé chráněné bydlení, jak 

se někteří domnívají. 

Po poradě pracovníků je zájemci sdělena informace o přijetí, či nepřijetí a je 

s ním dohodnut možný termín nástupu, který bezprostředně navazuje na 

ukončení léčby. 

 

7.1. Vstup do skupiny - rituál 

Pokud je klient přijat a nastoupí, sociální pracovnice s ním v den nástupu 

podepíše smlouvu, seznámí jej s Řádem SNP a s dalšími potřebnými 

dokumenty. Na první nejbližší skupině dojde k vzájemnému představení nového 

klienta a skupiny, jehož součástí je položení otázky „Kdo jsi?“ Ta zazní tolikrát, 

kolik klientů je aktuálně na skupině přítomno, vč. terapeutů. To, jak si nováček 

s otázkou poradí, ukazuje mnohé. Jejich smýšlení o sobě, vlastní sebehodnota, 

sebepřijetí, jak a s čím se identifikuje a zda má vůbec představu o tom, kdo je, 

jak se cítí, jak moc se zná (pro mnohé klienty je to leckdy velmi obtížné a už u 

druhé, třetí otázky se zarazí a tápou).  

Při nástupu nového klienta se v rámci pondělní psychoterapeutické skupiny 

realizuje také vstupní rituál. Jeho cílem je demonstrace a prožití pocitu přijetí 

klienta skupinou. Rituál spočívá v tom, že se skupina semkne a tím vytvoří jen 

obtížně prostupný kruh. Úkolem nového klienta je dostat se dovnitř kruhu. Cesta, 

kterou zvolí, je na něm. Cílem je zprostředkovat klientovi zážitek „probojování se“ 

do skupiny - pocitu, že pokud o něco stojím, o něco mi jde, musím vynaložit určité 

úsilí a snahu. Jde i o zážitek přijetí. Po „probojování se“ doprostřed kruhu se 

nováček zařadí mezi ostatní, uchopí se za ramena a „užije“ si pocit, že teď někam 
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patří a není sám. Součástí rituálu je předání květináče s hlínou jako symbolu 

zázemí, které klientovi SNP nabízí. Klient dostává volnou ruku v tom, co 

v květináči bude pěstovat a je informován o tom, že při přestupu do druhé fáze 

bude vypracovávat elaborát na téma „Já a moje rostlina“ (viz níže). 

 

7.2. Řád a pravidla 

 Na nejbližší následující středeční skupině prevence relapsu nový klient 

ostatním odříká Řád SNP, aby prokázal jeho znalost a pochopení. Je to cenné 

opakování i pro ostatní a jednou za čas tomu věnujeme zvýšenou pozornost a 

otevřeme diskuzi, v níž probíráme drobné detaily i smysl jednotlivých pravidel. 

Pravidla jsou rozdělena na kardinální, jejichž porušení vede k okamžitému 

ukončení smlouvy, hlavní a vedlejší. 

Kardinálními pravidly jsou: 

 Abstinence – zákaz užívání nelegálních návykových látek, návykových léků, 

alkoholu (včetně nealko piva) a hazardního hraní (hry o peníze) v rámci SNP i 

mimo něj. Při důvodném podezření na porušení je klient kdykoliv ochoten 

podrobit se namátkovému testu. Případný relaps je klient povinen nahlásit do 24 

hodin. V té době se nesmí dostavit do zařízení. V případě nelátkových závislostí 

platí pouze povinnost nahlášení do 24 hodin. Klient je povinen nahlásit i situaci, 

kdy si není jistý, zda jeho chování bylo či nebylo relaps. 

Dbaní na „čistotu baráku“ - nevnášení, neužívání a nemanipulování s návykovými 

látkami (včetně nealkoholického piva). Kouření je povoleno jen ve vyhrazených 

prostorách (terasa, veranda). 

Řádné placení nájmu – mít zaplacen aktuální měsíc (možná dohoda s 

odpovědným pracovníkem). 

 

8.  Pobytová služba 

Celková standardní doba pobytu v SNP činí 6 měsíců. Výjimkou jsou rodiče 

s dětmi, s nimiž je smlouva uzavírána na 12 měsíců. První dva měsíce trvá 

adaptační období. Klient i pracovníci mají možnost se lépe poznat a zjistit, zda je 

program v SNP pro uživatele vhodný. V tomto období probíhá pravidelné 

setkávání s pracovnicí v sociálních službách, která má na starosti sociální práci 
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s klienty – úřady, MHD, zaměstnání a finance. Pobytová služba je rozdělena do 

dvou fází po třech měsících. 

První fáze: 

V první fázi by si měl klient aktivně hledat a nalézt zaměstnání, zaregistrovat 

se u praktického lékaře, pravidelně 1x týdně mít rozhovor se svým klíčovým 

pracovníkem, který je mu přidělen a účastnit se aktivit definovaných ve struktuře 

programu (minimálně dvou psychodynamických a dvou skupin prevence relapsu 

v měsíci). V okamžiku, kdy má již klient zaměstnání, je pracovníky veden a 

podporován v učení se hospodařit s financemi a splácení dluhů.  

Druhá fáze: 

V této fázi již má klient obvykle zaměstnání i nadále účastní se 

strukturovaných aktivit. Individuální rozhovor s klíčovým pracovníkem má stále 

jednou týdně.  

 Povinností klientů je absolvovat tzv. rodinku, tedy alespoň jedno sezení 

s rodinným příslušníkem (otec, matka, sourozenci) a dvěma terapeuty. Rodinné 

poradenství je v našem programu pouze doplňkovým programem a provádí se 

jen okrajově. Pokud však o to klient a jeho rodina projeví zájem, může rodinných 

poradenství proběhnout i více, ale to se téměř nestává. V praxi narážíme spíše 

na nechuť jak ze strany klienta, neboť rodinné poradenství většinou zažívají 

v léčbách a už se jim „do toho nechce“, obvykle ani ze strany rodiny. Tady hraje 

roli „neochota“ dojet do zařízení, neboť klienti často volí doléčování co nejdál od 

svého původního bydliště, mají touhu a potřebu začít jinde a jinak, vyhnout se 

známým, rizikovým místům i lidem). Rodinní příslušníci mohou prožívat obavy a 

nejistotu z toho, co se bude dít, co se po nich bude chtít, neochotu se k minulosti 

vracet. Pokud tedy na rodinné setkání dojde, je vedeno spíše v poradenském 

duchu, kdy nabízíme bezpečný prostor pro vyjádření vzájemných představ o 

budoucnosti, očekávání, vyslovení potřeb jednotlivých stran systému.  

V průběhu této fáze se klient připravuje na odchod ze SNP a hledá si 

vlastní bydlení, na čemž v posledních dvou měsících intenzivně spolupracuje se 

sociální pracovnicí. Hledání bydlení často komplikuje finanční situace klientů. 

Často splácí dluhy, jsou v exekuci, a i když již mají pravidelný příjem, bývá 

problematické našetřit na kauce. Často volí spolubydlení. Tady je potřeba si 

vyjasnit postup v případě relapsu spolubydlícího. Na jednu stranu se klienti ve 

spolubydlení mohou posilovat a motivovat, na druhou stranu je to právě 
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s ohledem na možný relaps jednoho z nich rizikové. Je to období plné obav, 

strachu (z blížícího se ukončení a odchodu, z neznáma, ze samostatnosti, která 

je na dosah) a nejistoty. Klienti hledají, shánějí, sami podávají inzeráty, 

domlouvají si schůzky a prohlídky bytů. Tím se učí jednat a být samostatní. 

Postupně jejich sebevědomí roste. (Růžička, Prachařová, 2014) 

Při odchodu ze SNP klient v rámci své poslední závěrečné skupiny 

dostává prostor ke shrnutí svého vývoje, hodnotí práci na osobních tématech, 

posuny v terapii, identifikuje plusy a mínusy svého pobytu v doléčovacím 

programu. Zamýšlí se nad otázkami „Co zde nechávám a co si odnáším?“ a 

dostává zpětné vazby od skupiny i terapeutů na svůj pobyt a s potleskem 

symbolicky opouští společenskou místnost jako první. Rituál je oproti léčbám 

jednodušší a „civilnější“ stejně tak, jako je „civilní“ sám život, do něhož klienti 

směřují. Pokud klienti pobyt ukončují řádně, téměř vždy využívají možnosti 

pokračovat v programu ambulantně.  

 

8.1. Přestup do druhé fáze - rituál 

V rámci ukončení první fáze a přechodu klienta do fáze druhé probíhá 

s klíčovým pracovníkem vyhodnocování Individuálního plánu (viz níže) pro první 

fázi a vytyčení nových cílů pro fázi druhou. Nově nyní klienti vyplňují Průběžný 

dotazník spokojenosti se službou. 

Přestupu je věnována část psychodynamické skupiny a má podobu 

přechodového rituálu. Jeho součástí je připravit „něco pro skupinu“ - něco 

vytvořit, předvést, vyrobit, zahrát na hudební nástroj, připravit pohoštění. K tomu 

se klienti uchylují nejčastěji. Přestupující klient dostává prostor ke zhodnocení 

svého dosavadního pobytu v programu, k čemuž slouží elaborát na téma „Já a 

moje rostlina“, který klient písemně připraví a na skupině prezentuje a dostává 

zpětné vazby od skupiny i terapeutů.  

Na příběhu klienta a jeho květiny se velmi dobře ukazuje, jak klient 

přistupuje k úkolům, jak dokáže být trpělivý, jak se mu daří pečovat, co se s ním 

děje, když se nedaří a květina usychá a nedaří se jí, jak přistupuje k výzvám atd. 

Již samotný výběr rostliny velmi pěkně zrcadlí klientův přístup k sobě samému a 

ke svému životu – praktičtí klienti volí rostlinu, z níž je nějaký užitek, např. 

v kuchyni. Netrpěliví klienti sahají po rychle rostoucí a nenáročné rostlině. Klienti, 
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kteří teprve hledají svůj postoj k zodpovědnosti květinu na poslední chvíli koupí. 

Dojemné jsou příběhy rostlin, které si klienti najdou téměř na smetišti, zahozené, 

zapomenuté, odepsané. Vidí v nich sami sebe a to, že nad nimi už hodně lidí 

„zlomilo hůl“. Jejich touha dokázat, přesvědčit, a věnovat pozornost sami sobě 

(symbolicky květině) bývá hodně silná.  Je až překvapující, jak tito klienti pečlivě 

a trpělivě „piplají“ tuto rostlinku a radují se z každého nového lístečku. Je to 

hodně vypovídající terapeutický nástroj. 

 

8.2. Ambulantní fáze 

Pokud klient úspěšně ukončil půlroční pobytovou službu, může pokračovat 

v docházení do programu dle ambulantního individuálního plánu. Ambulantní 

fáze je rozdělena do tří na sebe navazující částí. První 3 měsíce má klient 

povinnost se účastnit minimálně jedné strukturované aktivity týdně (individuální 

rozhovor, skupinová terapie, skupina prevence relapsu) s možností jedné omluvy 

za měsíc. Cílem této fáze je příprava uživatele na osamostatnění se od 

programu. Následuje fáze trvající 1 měsíc, kdy si klient fungovat bez přímé 

podpory služby. Má ponechanou možnost v případě těžkostí kontaktovat 

klíčového pracovníka. Po této fázi spolu klient a klíčový pracovník zhodnotí 

uplynulý měsíc a dohodnou se na ukončení smlouvy nebo formě dalšího 

využívání služeb – podoby třetí ambulantní fáze. Ta je již individualizovaná a 

netrvá déle než 3 měsíce. 

 

 

9. Ambulantní služba 

Specifickou podobu mají služby poskytované klientům, kteří docházejí 

výhradně ambulantně. Pro tyto klienty trvá ambulantní doléčování 13 měsíců. 

Stejně jako u klientů pobytové služby i klienti ambulantní mají ve spolupráci 

s klíčovým pracovníkem na každou fázi vypracován Individuální plán, jehož 

zhodnocení probíhá na konci každé fáze (po 3 měsících). Po třech fázích i v 

tomto nastává období osamostatnění na zkoušku, trvající 1 měsíc. Také zde po 

této pauze klient a klíčový pracovník zhodnotí uplynulý měsíc a dohodnou se na 

ukončení smlouvy nebo formě dalšího využívání služeb. 
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V praxi se u klientů docházejících do programu ambulantně často setkáváme 

s tím, že jednotlivé fáze se lehce překrývají a klienti se sami od sebe přirozeně 

osamostatňují a spolupráci s programem postupně omezují až do úplného 

přerušení.  

 

10. Strukturovaný doléčovací program 

Součástí režimu doléčovacího programu jsou strukturované aktivity. Účast na 

nich je podmínkou užívání pobytové služby SNP. Uživatel je povinen účastnit se 

jich v rozsahu 70% za měsíc. Z povinných aktivit je uživatel omluven pouze 

v případě nemoci, práce či jiného závažného důvodu, a to po předchozí domluvě 

s pracovníkem. Pokud se uživatel řádně neomluví, dojde k důsledkům dle Řádu 

SNP. 

V týdnu probíhají dvě skupiny. V pondělí psychoterapeutická skupina, ve 

středu skupina prevence relapsu. Obě v časové dotaci 90 minut. Před pondělní 

skupinou probíhá navíc tzv. komunita, která je věnována technickým 

záležitostem a chodu zařízení na daný týden – rozdělení úklidů společných 

prostor, jmenování samosprávy, nahlášení návštěv a výjezdů, závady, 

nedostatky, stížnosti. Před oběma skupinami probíhá i testování na přítomnost 

metabolitů drog v moči a dechová zkouška na alkohol, a to formou losování.  

Každý klient má při nástupu přiděleného klíčového pracovníka (většinou dle 

volné kapacity), s nímž má jednou týdně individuální terapii v rozsahu 50 – 60 

minut.  

Ve společenské místnosti mají klienti tabulku „Využití volného času“, kam mají 

povinnost si každý týden zapisovat, jak se svým volnem naložili, čemu se 

věnovali, co podnikli. V rámci první skupiny prevence relapsu v měsíci zaměřené 

právě na trávení volného času je tabulka reflektována. Jednou za měsíc 

připravuje socioterapeutickou aktivitu pracovník – workshop v galerii, společné 

tvoření, hraní deskových her apod. Na jaře, v létě a na podzim klienti vyjíždějí na 

„zátěžák“ s externím pracovníkem, z toho jednou je tento výjezd dvoudenní 

s obvyklým přespáním ve volné přírodě. Rodiče s dětmi mají každý měsíc vlastní 

socioterapeutickou aktivitu a dle potřeby probíhají také nácviky pro rodiče s dětmi 

uzpůsobené potřebám rodiče a věku dítěte.  
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Na konci každého měsíce probíhá ohlédnutí za uplynulým měsícem a jeho 

zhodnocení formou dotazníku „Měsíční zpráva klienta“. V ní se klienti zamýšlí 

nad tím, co se podařilo, jak se jim vede v zaměstnání, ve vztazích i po finanční 

stránce. Jaké měli pozitivní a jaké negativní zážitky. S tímto dotazníkem je pak 

možné pracovat i na individuálním pohovoru. 

 

10.1. Individuální terapie 

Byť v celé práci představuji fungování celého zařízení a popisuji týmovou práci 

v programu doléčování, v této podkapitole budu vycházet z toho, jak 

v individuální terapii integrativně pracuji s klienty já sama, neboť nemohu ohledně 

vedení individuály hovořit za kolegy.  

Integrativní přístup dle Timuľaka představuje kombinaci tří velkých teoretických 

proudů. Psychodynamický přístup, kognitivně-behaviorální a humanisticko-

existenciální. Může se jednat o ad hoc přístup nebo o systematický 

transteoretický přístup jako je třeba přístup Norcrosse, Prochásky (v Česku 

Kratochvíl, 2012; Vymětal et al., 2004) (Timuľak L., 2014). „Integrativní 

psychoterapeutický směr se snaží různé léčebné postupy, přístupy, metody, 

teorie a jejich nosné části sjednotit a využívat v praxi zohledňující individualitu 

klienta.“ 

 (https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/integrativni-psychoterapie) 

Jak již bylo zmíněno výše, individuální terapie (spolu s poradenstvím) probíhá 

jednou týdně s klíčovým pracovníkem přímo v zařízení v místnosti k tomu 

určené, a to v časové dotaci 50 – 60 minut. První setkání věnuji vyjasnění 

tykání/vykání, dále tomu, jak se klient v zařízení zatím cítí, jak se zabydlel, jaké 

má nejbližší plány, jaké má dosavadní zkušenosti s terapií, jaká má očekávání, 

na jakých tématech by rád pracoval a je také seznámen s frekvencí a pravidly 

individuálního setkávání se se mnou. Zmiňuji také pravidlo mlčenlivosti (s 

výjimkou porad, intervizí a supervizí s čímž je klient seznámen). Klient získává 

představu, jak pracuji, že si během sezení dělám poznámky a že z každého 

sezení pořizuji krátký zápis, který je součástí klientovy složky, do níž má právo 

kdykoli nahlédnout. 

Byť má aktuálně každý terapeut v SNP jiný psychoterapeutický výcvik (v 

psychodynamické, Gestalt, integrativní psychoterapii, bývalý kolega Pesso 
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Boyden) na intervizích a supervizích se ukazuje, že dbáme na společné prvky, 

které považujeme pro kvalitní terapii za nezbytné. Důležité je vytvoření 

terapeutického vztahu, bezpečí a důvěra, autentičnost, bezvýhradné přijímání 

klienta a jeho světa, empatie, aktivní naslouchání, rovnováha ve vztahu klient – 

terapeut, postupovat klientovým tempem, nedávat přímé rady, být plně přítomen 

setkání, věnovat pozornost „tady a teď“, vnímat nejenom, co klient říká, ale i to, 

jak to říká a jak je to v souladu s jeho tělem a předávání zodpovědnosti za svůj 

život a své rozhodování do rukou klienta.  

 V rámci porad, intervizí a supervizí se s kolegy inspirujeme navzájem a 

jednotlivé směry a techniky propojujeme a do své práce s klienty zařazujeme.  

Z terapeutického přístupu zaměřeného na člověka (Carl Rogerse - 

humanistická psychoterapie) při své práci s klienty hodně vycházím a je mému 

pojetí terapeutické práce velmi blízká. V terapii je pro mě důležitý pohled na 

problém z klientova hlediska (jak mu on sám rozumí, co by potřeboval), 

empatický přístup a porozumění (účast na klientově světě). Za klientovým 

chováním se snažím najít vždy motivaci přítomnými potřebami. Společně 

s klientem hledáme, co mu dané chování přináší, co mu tzv. sytí. Například 

klientka, která je velmi vyčerpaná z toho, jak neustále někomu pomáhá, pečuje o 

druhé na úkor sebe samé, a nedokáže říct „ne“ si v terapii pojmenovala, že tato 

její potřeba přináší pocit, že je lepší než ten, komu pomáhá a má pocit jisté 

nadřazenosti a moci nad druhými. Ve vztahu ke klientům jsem autentická a 

vnímavá i ke svým pocitům a prožíváním, což mohu klientovi vhodně nabídnout. 

To, co se děje v procesu mezi námi se s největší pravděpodobností děje klientovi 

i ve vztahu k dalším lidem a nabídka našich pocitů, může být pro klienta jakýmsi 

cenným „trenažérem“. Ve své práci s klienty respektuji, že témata přináší klient 

sám a opakovaně jim sděluji, že největšími experty na svůj život jsou oni sami. 

Opakovaně klienty vracím k jejich prožívání a emocím. U závislých klientů to bývá 

někdy obtížné, neboť dlouhodobým užíváním návykových látek si navykli být od 

svých emocí odpojeni, nebo je prožívat zkresleně. Podporuji je v bližším kontaktu 

s jejich pocity. U našich klientů, kteří byli dlouholetým užíváním zvyklí velmi rychle 

potlačovat negativní prožívání, jim tyto emoce legitimizuj. Únava po náročné 

práci, smutek z rozchodu nebo ze ztráty blízkého člověka, obava z nového 

kolektivu v zaměstnání, to vše je v pořádku a je důležité to v dané situaci zdravě 

„odžít“. Věřím, že terapie je vzájemný kooperující proces. Mnohdy až v terapii 
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zažívají naši klienti poprvé bezpodmínečné pozitivní přijetí, oceňování a 

pochopení. Cílem takové terapie je klientovo pozitivní sebepřijetí, rostoucí důvěra 

v sebe sama a vlastní schopnosti. Hodně našich klientů má velmi nízké 

sebevědomí a přicházejí se zkresleným vnímáním sebe samých a sebepojetím. 

Z psychodynamické psychoterapie zařazuji do své práce s klienty empatické 

naslouchání, shrnování a parafrázování, hodně nechávám klienta mluvit a pak 

nabízím, co jsem slyšela, držím se klientova tempa, používám jeho slova a slova 

z jeho prostředí, společně hledáme a pojmenováváme jeho strategie jednání a 

pojmenováváme, co konkrétně klientovi sytí. Pracujeme rovněž s přenosem, kdy 

v individuální terapii využívám i dění ze skupin. Např. když měla klientka obavy 

z příchodu nového klienta, kterého znala z léčby a u něhož jí vadila jeho hlučnost, 

bezohlednost, že „je ho všude“ plno, nebere ohledy na druhé a nezajímá ho, jak 

se ostatní cítí, kdy jsme se nakonec dostaly k tomu, že tohle zná od svého otce. 

Řada z našich klientů, kteří zažili traumata, domácí násilí, despotické a násilné 

rodiče, zažívá emočně korektivní zkušenost, když v terapii zažívají, že „se mohou 

svěřit, že cítí důvěru, že jsou vyslyšeni, že někdo respektuje a slyší, co potřebují“. 

Pro mnohé je to poprvé v životě. 

Závislí klienti se postupně učí zvládat svůj život, strukturu dne, pracovní 

návyky atd., a tak se i v terapii nejednou dostaneme na otázky životní hodnot, 

priorit (existenciální psychoterapie).  

Prvky z Gestaltu se v individuální terapii objevují v podobě práce s tělem a 

emocemi. Často se klientů ptám: co cítíte, kde to v těle cítíte, co vám říká tělo, 

jak teď svoje tělo vnímáte? Dlouhodobé užívání návykových látek schopnost 

tohoto vnímání utlumovalo a někdy dá velkou práci k prožívání a uvědomování 

si sama sebe „tady a teď“ klienta postupně přivést. Dění „tady a teď“ je přínosné 

pro zvědomování, co se aktuálně mezi mnou a klientem děje. Nabízím svoje 

pocity a zvědomuji je klientům s tím, že to, co se aktuálně děje mezi námi se 

s velkou pravděpodobností bude dít klientovi i ve vztazích s dalšími lidmi. Děje 

se tak „léčba setkáním“. Vzhledem k tomu, že naši klienti do programu 

doléčování vstupují dobrovolně a jsou motivovaní, jsou prvky Gestaltu vhodnou 

volbou. V praxi se mi velmi osvědčuje technika prázdné židle, nebo dvou židlí, 

neboť umožňuje klientům, kteří si obtížně uvědomují a verbalizují svoje emoce, 

prožitek. Tato technika někdy usnadní rozhodování mezi dvěma variantami, či 

umožní dialog mezi dvěma „já“. Rovněž technika terapeutického dopisu je velmi 
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přínosná - dopis matce, otci, dopis dítěti, s nímž se klient aktuálně nemůže vídat, 

dopis sám sobě, svému abstinujícímu „já“. 

Terapie zaměřená na řešení mi nabízí v individuální práci s klienty techniky 

zázračné otázky, škálování a hledání výjimek, které fungují. Sem spadá i technika 

„jedna věc jinak“, oceňování sebe sama – čeho si na sobě vážím, co mám na 

sobě rád, tři věci které se mi dnes povedly, nebo tři věci, které jsem dnes udělal 

sám pro sebe. 

Techniky KBT jsou pro práci se závislými klienty jako stvořené. V individuální, 

ale i skupinové terapii a v prevenci relapsu, je využíváme hojně. Přehrávání, 

práce s jádrovým přesvědčením, transformace „musím“ na „chci“. Pracujeme 

s technikou, kdy si klienti dopisují do kolonek „co musím, co potřebuji, co chci“. 

Snažím se s klienty v abstinenci spíše než zákazy a omezení typu „už se nikdy 

nesmím napít, už si nikdy nedám, nesmím jít do hospody“ hledat výhody a 

přínosy abstinence – „co teď mohu, jaké mám možnosti, co mi abstinence přináší 

a nabízí“. Časté jsou přehrávky jednotlivých běžných situací, které klienti zažili, 

nebo je naopak teprve čekají v podobě rozhovoru s partnerem, s nadřízeným, 

pracovního pohovoru, jednání na úřadě apod. S tím je spojený i nácvik 

asertivního jednání zejména s klienty, kteří mají potíže říkat „ne“ a nastavovat si 

hranice. Společně také hledáme nové a jiné možnosti odměňování se, neboť 

dosud tuto funkci plnila návyková látka. Někdy klientům nabízím i „domácí úkol“ 

v podobě sledování a detailního zaznamenávání určité činnosti, která činí obtíže. 

S klientkou, která má na sebe velké nároky, je perfekcionistka a nedaří se jí 

odpočívat, protože „nemá nikdy hotovo a ještě musí dodělat to a to“ jsme 

mapovaly, co se stane, když se „donutí“ odpočívat, co při tom zažívá a pak se 

tomu na dalším sezení věnujeme.  

Vzhledem k utlumování prožívání návykovými látkami bývají pro závislé klienty 

(přes počáteční zdráhání) velkým přínosem techniky expresivních terapií – 

využívám zejména arteterapii – práce s emocemi, kdy např. nechávám klienty 

ztvárnit radost, smutek, stud, úzkost, strach, štěstí a pak společně sdílíme, co pro 

ně jednotlivá emoce znamená, kdy jsou šťastní, co jim dělá radost, čeho se bojí, 

za co se stydí. Ráda zařazuji techniku, při níž klienti tvoří na téma „Já v lese“. Po 

dokončení pak výtvor přejmenuji na „Já a ti druzí“ a společně pak nad obrázkem 

na téma vztahů, vztahování se k druhým, blízkosti s druhými, jak moc druhé 

potřebuji pracujeme. 
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Na téma vztahů je také velmi vděčná technika práce s kameny „Já a ti druzí“, 

kdy klient dostane čistý papír velikosti A4 a informaci, že první kámen, který si 

vybere a umístí na plochu, představuje jeho samého, v níž se klientům zobrazuje 

mnohé – vztahy v původní rodině, aktuální vztah s rodiči, dětmi, partnery. Dá se 

pracovat velmi variabilně s barvou, tvarem, velikostí, rozmístěním, vzdáleností, 

strukturou, povrchem jednotlivých kamenů.  

Pracuji i se symboly, představivostí a fantazií klientů. K tomu využívám 

terapeutické karty, např. Symbolon. O této technice se ještě zmíním v kapitole o 

skupinové terapii.  

Na jednotlivá sezení mohou klienti přinášet svoje sny.  

Při individuální práci s klienty, kteří prožili trauma jako je zanedbání péče 

v dětství, znásilnění, domácí násilí, hojně využívám poznatky z workshopu s 

Laurou Brown – s klientem jsem plně přítomna, přičemž tempo a řízení procesu 

nechávám na nich a tím je zmocňuji. Ukazuje se, že je to pro ně velmi cenná a 

mnohdy i první zkušenost s tím, že jsou vnímání, slyšeni a respektováni.  

 

10.1.1. Individuální plán 

Na začátku využívání služby i v celém průběhu je nutné reflektovat aktuální 

potřeby uživatele tak, aby docházelo k průběžnému vyhodnocování a 

přehodnocování jeho cílů - kontraktu. K tomu slouží Individuální plán (IP). 

Plánování se vždy účastní klient a klíčový pracovník, následně jej ještě 

podepisuje sociální pracovník, což je dáno zákonem.  

Individuální plánování probíhá u pobytových i ambulantních klientů vždy na 

začátku fáze, do níž právě vstupují, a plán je tedy sestaven na tři měsíce. 

Nicméně od sezení k sezení je možné rekontraktovat terapeutickou zakázku. 

Samo rekontraktování je pro integrativní přístup typický a umožňuje otevřenost 

k aktuální klientově situaci a jeho potřebám. Klient je vždy v úvodu sezení 

dotázán, s čím přichází, čemu se chce věnovat. Na konci individuálu (někdy i po 

více setkáních) je terapeutem ověřováno, zda bylo sezení pro klienta přínosné, 

zda pracujeme na tom, co klient potřebuje a zda v terapii dostává to, co očekává. 

Jsou to cenné zpětné vazby a klient je ujišťován, že je v terapii rovnocenným 

partnerem. 
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V SNP oddělujeme individuální plán terapeutický a sociální. Cíle sociálního IP 

klientů obvykle směřují k hledání zaměstnání, mapování a vyřizování dluhů, 

jednání s úřady (ÚP, OSPOD, hmotná nouze, vrácení řidičského průkazu, 

později hledání samostatného bydlení apod.). 

Obsahem Individuálního plánu jsou cíle, kterých by chtěl uživatel dosáhnout 

v konkrétní fázi služby. Aby bylo cíle dosaženo je nutno vědět a naplánovat: 

- čeho chce klient dosáhnout, 

- jaké má dovednosti, schopnosti, možnosti, 

- je nutné vycházet ze zdrojů uživatele: co udělá sám, co s podporou 

pracovníka anebo někoho dalšího, co nezvládne ani s podporou.   

- jakými postupy bude cíle dosaženo, 

- možná rizika a postup pro jejich zamezování. 

Někdy si klienti definují cíle, které se pracovníkovi nemusí zdát reálné anebo 

nejsou v souladu s posláním služby. V takovém případě na to pracovník klienta 

upozorní a společně se snaží nalézt adekvátní cíle. 

Pokud pracovník zjistí oblast nebo cíl, na kterém by bylo vhodné pracovat, je 

potřeba tuto informaci klientovi vhodným způsobem (případně i opakovaně) 

sdělit. Klient musí znát přínos i rizika spojené s tímto cílem. Konečná volba je na 

klientovi.  

Mezi cíle v první fázi patří většinou obnovení či zlepšení vztahů s rodinou, 

dětmi, komunikace s pěstouny, nalezení smysluplného využití volného času, 

práce s emocemi apod.  Ve druhé fázi pak nejčastěji hledání bydlení a příprava 

na osamostatnění. Kromě těchto směrů mohou být součástí plánu jakékoliv cíle 

směřující na důležité oblasti – např. zdraví, sociální zázemí, psychické problémy, 

spiritualita nebo jiná osobní témata. Klienti jsou vedeni k tomu formulovat si 

splnitelné a konkrétní cíle, u nichž je vidina určitého posunu a dílčích úspěchů, 

což samozřejmě posiluje sebevědomí a důvěru v sebe sama. 

Hodnocení IP se spolu s klientem provádí – při přechodu z první do druhé fáze 

a při ukončování. Ke zhodnocení či revizi však může dojít kdykoli, a to na základě 

podnětu uživatele nebo pracovníka pokud je potřeba něco změnit, doplnit – 

rekontraktování. U každého cíle je zaznamenáno vyhodnocení jeho plnění. 

Veškerá práce s IP je součástí dokumentace uživatele. 
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10.2. Skupinová terapie 

Psychoterapeutická skupina probíhá v SNP jednou týdně v časové dotaci 90 

minut, je vedena dvěma terapeuty a má ustálenou strukturu. Skupina, 

v porovnání s individuální terapií, může svým členům navíc nabídnout více 

přenosových možností, porozumění a sdílení, zpětných vazeb, příležitostí pro 

korektivní zkušenost, vzorů pro identifikaci i více možností pro nalézání a 

ověřování změny ve vztazích Já – Ty. (Kalina, 2013) Klíčový je rovněž pocit 

soudržnosti, sounáležitosti, důvěry, bezpečí, jistoty, podpory. Samozřejmostí je 

mlčenlivost.  

Skupina začíná úvodním kolečkem, při kterém má každý možnost říct, jak se 

mu daří a v jaké situaci se nachází. Z tohoto sdílení vyplynou témata pro 

skupinovou práci. V rámci této skupiny je využíváno specifických terapeutických 

přístupů a technik. Skupina je zaměřena například na dění „tady a teď“, na 

získání náhledu na fixované vzorce chování, obranné mechanismy, na 

zpracování zážitků z minulosti, získání podpory nebo na to, jak minulost klientů 

ovlivňuje jejich současnost. Uživatelé zde dostávají zpětnou vazbu od ostatních 

a mají možnost pracovat s tím, jak je vidí ostatní a uplatnit tyto poznatky i mimo 

skupinu. Na závěr je dán prostor pro závěrečnou reflexi všech zúčastněných, při 

níž jsou klienti vedeni k tomu vztáhnout se sami k sobě a sdílet, co konkrétně si 

ze skupiny odnáší, kdo, nebo co pro ně bylo nejvíce přínosné a co si z dané 

skupiny odnáší, může to být i jedno slovo, nebo pocit.  

Podobně jako v individuální tak i ve skupinové práci s klienty využíváme 

integrativní přístup, který nám umožňuje být maximálně otevření klientovým 

potřebám. 

V duchu psychodynamické psychoterapie necháváme klienty mluvit a pak jim 

nabízíme, co jsme slyšeli, uplatňujeme empatické naslouchání, opakování, 

parafrázování a shrnování. Snažíme se jít klientovým tempem, používáme jeho 

slova. Pracujeme s přenosy a emočně korektivní zkušeností.  

Ve skupinové práci využíváme technik z KBT. Často pracujeme s hraním rolí, 

pracujeme s klienty na uvědomování si a verbalizaci jejich jádrových 

přesvědčení, pracujeme s učením se méně reagovat na věc, která v životě 

klienta vadí. Do skupinové práce zařazujeme i relaxační techniky, práci 

s dechem, uzemněním. Klienti rádi pracují i s technikou doporučení „já na tvém 
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místě…“ Častým tématem je téma konfliktu mezi partnery, s nadřízenými,  

s kolegou  v práci), kdy je vhodnou KBT technikou rozfázování procesu. 

S klientem procházíme jednotlivými body situace, mapujeme krok po kroku – co 

předcházelo, co jsi říkal, co říkali druzí, co jsi při tom cítil…Je možné procházet i 

různé varianty, skupina může nabízet jiná vyústění a protagonista si je může 

vyzkoušet.  

Velmi osvědčená je prožitková technika sochání (Satirová) mezilidských 

vztahů – transformační systemická terapie. Pracujeme na přijetí vlastních 

prožitků i pocitů.  

U závislých klientů je přijetí negativních pocitů (vina, výčitky) důležitým krokem. 

Inspirujeme se také systemickými konstelacemi Berta Hellingera.  

Při skupinové práci s tělem čerpáme z Gestaltu. Vedeme klienty 

k uvědomování si pocitů a toho, kde v těle je cítí. Otevřeně klientům 

pojmenováváme i svoje pocity. Zaměřujeme se na přítomnost, na dění „tady a 

teď“.  

Každoročně v rámci skupiny probíhá „dušičkový rituál“, v němž se dotýkáme 

tématu smrti, loučení a opouštěn (existenciální psychoterapie). A s koncem roku 

a příchodem nového pracujeme s klienty na vytváření koláží tzv. „vision boards“. 

Klienti zhmotňují svoje konkrétní plány a přání do budoucna, představují svoje 

představy o životě (koučovací technika). Z koučinku používám i další z hlavních 

technik – strom životní stability – kořeny = zdroje, co mě utvářelo, kmen = kde se 

aktuálně nacházím, čím žiji, větve = plány do budoucna, blízké i vzdálenější cíle. 

Pokud se stane, že nikdo z klientů nechce svoje téma na skupině otevřít, 

volíme některou z technik arteterapie. Výtvarné zpracování emocí, vytváření 

masky „jaký jsem a jak mě vidí ostatní“, „Já v lese“, skupinovou práci na tématu 

„loď skupiny“ s následným sdílením procesu tvorby i samotného díla. Je možné 

také nabídnout práci z imaginací např. „cesty do kopce“ s následným sdílením, 

jak kopec vypadal, jak se jim šlo, zda se na cestě vyskytly překážky, zda nesli 

batoh, jak byl těžký, co v něm bylo, zda se podařilo vrchol zdolat, jaký to byl pocit, 

co nahoře našli, co z batohu potřebují vyhodit apod.  Značný prostor pro 

verbalizaci emocí nabízí práce se symbolem v podobě karet (např. Symbolon). 

S kartami pracujeme jako s prostředkem směřujícím k vyjádření emocí, situací či 

vztahů, které jsou ro klienta slovy jen těžko sdělitelné. Symbolonové karty jsou 

metaforou pro jevy, které nám pomáhají porozumět klientům a jejich světu. Na 
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této technice je přínosné, že dává prostor jak pro vlastní sebereflexi, tak pro 

zpětnou vazbu od ostatních členů skupin. Symbolony nám umožňují proniknout 

do toho, jak vnímají klienti sebe sama… Práce se symboly je proces, který přináší 

mnoho cest a variant. Jedná se o účinný prostředek k otevírání témat, která by 

jinak mohla zůstat nevyslovena. (Růžička, Prachařová, 2013) 

Tyto prožitkové techniky vypovídají o klientech často více než klasické 

tematické skupiny a vynořují se z nich důležitá témata pro budoucí skupinovou i 

individuální terapeutickou práci. Teoretické předpoklady i praktické zkušenosti 

ukazují na význam neverbálních aktivit v terapii jako potenciálu pro rozvoj emocí. 

U našich klientů zaznamenáváme vlivem dlouholetého užívání návykové látky 

odklon od vnitřního emočního prostředí, které se může zdát obtížně popsatelné 

a pochopitelné. Práce s emocemi pomáhá pochopit vlastní psychické procesy, 

jejich provázanost a spolupodmíněnost.  (Růžička, Prachařová, 2014) 

 

10.3. Skupina prevence relapsu 

Prevence relapsu by bezesporu vydala na samostatnou práci, neboť se jedná 

o jednu z klíčových složek doléčovacího programu. 

Skupiny prevence relapsu slouží především jako program pro udržení 

navozených změn, proto má největší smysl po ukončení základní léčby a je 

neodmyslitelnou součástí následné péče.  

Skupina prevence relapsu probíhá jednou týdně, má časovou dotaci 90 minut 

a je vedena dvěma pracovníky. Reflektuje širokou škálu témat zaměřených 

(nejen) na předcházení relapsu na poli závislostí. Důraz je kladen především na 

podporu při změně a udržování změny životního stylu. Témata skupin reflektují i 

aktuální potřeby klientů – uživatelé se spolu s pracovníky mohou v rámci této 

skupiny zamýšlet také nad tématy, která sami na skupinu přinesou např. 

komunikace, emoce, partnerské vztahy, konflikty, rizikové situace, bažení, 

alkoholové, drogové sny, hodnoty, smysl života, identita, smrt. (Operační manuál, 

2020)  

V praxi se vzhledem k odchodům klientů, jejich osamostatňování, příchodu 

nových klientů i zaměstnání na směny se ne vždy daří držet uceleného programu 

a tematicky navazovat. Proto dáváme přednost aktuálním potřebám a tématům 

spadajícím do prevence relapsu, jež klienti sami přinášejí a reflektujeme i aktuální 
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dění v zařízení – ohrožení abstinence díky vztahu mezi klienty, plánovanému 

spolubydlení dvou a více klientů, relapsy, chutě. 

Při naši práci vycházíme z uceleného kognitivně-behaviorálního modelu 

inspirovaného Marlattem a jeho školou, který se zaměřuje na zvyšování 

sebeřízení a sebekontroly závislostního chování. Kombinuje nácvik dovedností 

zvládání, kognitivní restrukturalizaci a intervence zaměřené na stabilizaci 

životního stylu. Vycházíme z přesvědčení, že není dlouhodobě možné, aby se 

klient rizikovým situacím vyhýbal, ale naopak je důležité s ním pracovat, aby byl 

schopen tyto situace sám efektivně zvládat. Naším cílem je klient vybavený 

vlastními kompetencemi. (Kalina, 2013) 

KBT model relapsu pracuje se skrytými předchůdci relapsu, zdánlivě 

bezvýznamnými rozhodnutími, nerovnováhou životního stylu, vysoce rizikovými 

situacemi, spouštěči, cravingem (bažením) a syndromem porušení abstinence. 

KBT model umožňuje terapeutovi přesně vymezit, kde klient udělal chybu a tak 

identifikovat slabá místa, na kterých je možné pracovat. Stejně jako pomáhat 

klientovi zvědomovat jeho úspěchy, zdroje a zvládnuté situace a tak posilovat 

jeho strategie. 

Metody, které v prevenci relapsu využíváme, jsou psychoedukace, 

zvědomování, hledání alternativ, nácvik dovedností jako např. odmítání nabídky 

alkoholu či drogy, intervence k životnímu stylu, kde základem je pravidelný denní 

režim, spánek, péče o sebe, stravu, prostředí, v němž žiji okamžité uspokojování 

svých potřeb. Prevence relapsu se zaměřuje na budoucnost, na plánování a na 

učení se novým způsobům adaptace. V prevenci relapsu pracujeme s metodou 

učení se z chyb stejně jako z úspěchů. (Zogatová, In: Wanigaratne a kol., 1998) 

Skupinové sdílení významně přispívá k ukotvování cenných zkušeností 

s konkrétním efektivním zvládnutím rizikové situace, s níž klient přišel do styku. 

Konkrétně se může jednat o pozvání do hospody, nabídku drogy od známého, 

jízdu v MHD vedle člověka pod vlivem apod. 

Z metod (Wanigaratne a kol., 1998) používáme v prevenci relapsu techniku 

přehrávání rolí (lze si všímat i pozice těla např. při hraní odmítání nabídky 

alkoholu na pracovním večírku), sebemonitorování, jehož cílem je přimět klienta, 

aby se vědomě soustředil na chování (např. klient si stěžuje, že se mu „děje“, že 

všude potkává a vidí uživatele, „já je snad přitahuju…“) které si přeje změnit, 

objevit v jeho chování vzorec (kdy, kde, jak), identifikovat možné spouštěče a 
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vysoce rizikové situace (stres v práci, přepracovanost, konflikty, potlačovaný 

vztek) a identifikovat důsledky, které dané chování má. 

Na skupinách prevence relapsu pracujeme s nácvikem asertivity, relaxace, 

kognitivním restrukturováním, kdy pracujeme s typickými myšlenkovými vzorci. 

Učíme klienty rozvíjet kognitivní dovednosti zvládání. Pracujeme s nácvikem 

asertivních dovedností, relaxace, věnujeme se alkoholovým, drogovým snům, 

které klienti přinášejí. Již jsem se zmiňovala o práci s kameny. V prevenci relapsu 

je možné s nimi pracovat na téma „Já a moje závislost“. Zařazujeme i techniku 

promlouvání ke svému selhávajícímu a abstinujícímu já. Klienti bývají vyzváni, 

aby zhmotnili své „chutě“ a dali jí konkrétní podobu. Příkladem může být klient, 

který viděl svoje chutě jako malého skřeta, který se mu vysmívá. Společně také 

mapujeme pozitivní důsledky abstinence, kdy nabízíme pohled na abstinenci jako 

obohacení a nový smysl života, čili co mi abstinence dává, nabízí, co díky ní 

mohu, co mi přinesla a umožňuje. Pracujeme i s technikami arteterapie. Technika 

hraní rolí je vhodná např. při nácviku, jak mluvit v zaměstnání o své minulosti, 

nácviku, jak odejít z rizikové situace nebo jak říkat NE a odmítnout drogu, alkohol. 

V duchu existenciální psychoterapie pracujeme s tématy hodnoty, identita, 

spokojenost se sebou samým, přátelství a jeho hodnota, pozitivní nastavení vůči 

světu bez drog, přijímání principu užívat si bez drog. Pracujeme také s technikami 

Emotion Freedom Therapy (EFT), kdy např. pracujeme s otázkami: 

o K tomu, abych byl šťastný, potřebuji:  

o Abych byl šťastný, musel bych:  

o Co mi brání, abych byl šťastný? 

o Co můžu udělat pro to, abych dnes byl šťastný? 

o Co bych dělal, kdybych necítil strach? 

o A naopak – čeho se ve svém životě nejvíce bojíte? 

 

nebo technikou „Napiš 20 věcí, které tě dělá šťastnou/šťastným“, která klientům 

přináší velké uspokojení, když si uvědomí, kolik je maličkostí, které jim dělají 

radost a jak málo mnohdy stačí, aby byli docela obyčejně spokojení.  

 Snažíme se, aby skupiny prevence relapsu byly pestré a nabízely klientům 

širokou paletu dovedností vhodných pro trvalé udržení změny v jejich životě. 

 

10.3.1.  Volný čas 
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Úvodní kolečko každé středeční skupiny prevence relapsu je krom jiného 

pravidelně věnováno i tématu trávení víkendů. Klienti mají za úkol zmínit, jak 

prožili minulý víkend, jak se jim dařilo dostát svým plánům a seznámí skupinu se 

svými plány na víkend, který je čeká. Cílem je učit klienty plánovat a naplňovat 

volné dny. Zvědomovat jim, že život není jen práce, ke které se mnohdy upínají. 

Často se setkáváme s tím, že prioritou je zaměstnání a když nastane volno, 

klienti najednou nevědí, co se sebou, co s volnem, co se samotou a nudou. To 

vše jsou možné spouštěče, a proto se snažíme klientům do života přemýšlení o 

svém volnu přidávat. 

Každou první středu v měsíci věnujeme plně skupinu prevence relapsu pouze 

tématu volný čas, jehož smysluplné a sebenaplňující trávení hraje v udržení 

abstinence významnou roli. Velmi často k nám přicházejí klienti, kteří si s volným 

časem nevědí rady, jsou ve fázi, kdy, teprve objevují, co by je mohlo bavit a čemu 

by se rádi věnovali. Setkáváme se také s tím, že se klienti rozpomínají, co je dříve 

bavilo, zkouší se k tomu vracet, ale jsou překvapeni a rozčarováni z toho, že jim 

to „nefunguje“. Kromě podpory je namístě i edukace.  

Jako ukázku práce s volným časem uvádím následující soubor otázek, s nimiž 

systematicky s klienty pracujeme, aby bylo možné zachytit posuny. 

  

Máte dost času, zamyslete se nad odpověďmi, v duchu se k vašim 

jednotlivým aktivitám vraťte, prožijte je znovu a zkuste upřímně a co nejvíc 

konkrétně a detailně odpovědět na dané otázky. Čím víc poctiví k sobě 

budete, tím víc se o sobě  a svém volném času dozvíte... 

 

1.Co se ti ohledně trávení volného času v uplynulém měsíci dařilo? S čím jsi 

spokojený/á? Jak konkrétně tě daná aktivita naplňovala? Co jsi při ní a po ní 

prožíval/a? Jak se ti dařilo dodržovat naplánování volného času?  

2.Co se naopak nedařilo? S čím jsi nespokojený/á? Co pro tebe bylo těžké? Co 

jsi např. musel/a překonávat, abys danou aktivitu absolvoval/a?  

3.Co bys chtěl/a v příštím měsíci ve svém volném čase změnit? Co nového by 

se dalo do tvého volného času přinést (jiná aktivita, více času, přátele, jiné 

prožívání...)?  Co myslíš, že by se změnit dalo a v čem si naopak nejsi jistý/á? 

Napiš tři konkrétní kroky, které by podle tebe mohly vést k dané změně. Mohou 

to být malé, drobné krůčky, ale co nejvíce konkrétní a hlavně realizovatelné. 
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Dopřejte si upřímnost sami k sobě. I uvědomění si toho, že se nedaří a v čem 

konkrétně, může být velká věc, na které se dá začít pracovat.  

 

Práci s volným časem se snažíme obměňovat. Někdy klienti pracují ve 

dvojicích, kdy mají jeden druhému představit své zájmy, koníčky, svůj volný čas. 

Poté mají skupině zájmy toho druhého představit. Zkoušíme také vytvořit 

„reklamu“ na koníčka, který mě naplňuje. Je potěšující vidět, že se leckdy klienti 

inspirují navzájem. Cenné je, když se na konci skupiny domluví, že zkusí danou 

aktivitu společně a na dalším setkání prožitek sdílí se skupinou. Je to motivující 

a vzájemně posilující. Spolu s volným časem se věnujeme i prožívání, emocím, 

které mají klienti s volným časem spojené. Co se děje, když se nudím, když jsem 

sám, když se nakonec “přemluvím“ a do aktivity jdu. Co mi to přináší?  

Vnímám, že pravidelnost a neustálé zmiňování trávení volného času má 

hluboký smysl a klientům pomáhá. Ideální je, když klient program ukončuje a ví, 

co ho baví, u čeho relaxuje, co ho nabíjí a že jeho volné dny nemusí být prázdné. 

 

10.4.  Práce s relapsem 

V našem programu pracujeme s nahlášeným a zastaveným relapsem jako 

s cennou složkou procesu doléčování. Jedná se o zkušenost, s níž se dá 

pracovat a na níž může klient v případě vhodného zpracování a ošetření „vyrůst“ 

a hodně se naučit. Vnímáme jej jednoznačně jako příležitost k učení a přijímáme, 

že k relapsům dochází, je třeba s nimi pracovat a klienty postupně vybavit 

dovednostmi k jejich zvládání a předcházení. 

Je dokázáno, že skupina je s týmem propojena do té míry, že může doházet 

k paralelním procesům a zrcadlení. Pokud je tým nestabilní, či v něm panuje 

nejistota neshody, oslabení, odchod pracovníka apod., dříve či později se to 

odrazí ve zvýšeném výskytu relapsů. 

Po zastaveném relapsu a návratu (po 24 hodinové lhůtě, pokud se nejedná o 

hazardní hraní) do zařízení klient obvykle prochází syndromem porušení 

abstinence, kdy je zahlcen pocity viny z vlastního selhání, prožívá vztek, stud, 

mívá pocit, že vše je ztraceno. V tomto období potřebuje klient naši podporu a 

ocenění, byť nějakou dobu trvá než je schopen to přijmout a podívat se na relaps 

i jinak, než jen jako na svoje selhání. Klientovi se dostává i ocenění, že v sobě 
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našel sílu a zdroje k zastavení užívání a že dokázal zvládnout čas mimo zařízení 

a našel odvahu k návratu.  

V co nejkratší době je pak domluveno sezení s klíčovým pracovníkem (klient 

má povinnost téma svého relapsu přinést i na nejbližší skupinu), na němž dochází 

k mapování celé události krok za krokem (KBT) – mapování zjevných i skrytých 

předchůdců relapsu. Co relapsu předcházelo, co prožíval před, při užívání i po 

něm. Společně s klientem hledáme porozumění a pojmenováváme spouštěč, 

rizikové chování, které předcházelo i co je tentokrát jinak, že se podařilo relaps 

zastavit a neskončit v recidivě. Naším cílem je, aby klient zkusil pohlížet na celou 

událost jako na velmi důležitý bod v procesu doléčování, které jej může posunout 

na cestě o úroveň výš.  

Častými důvody relapsu, které u našich klientů zaznamenáváme, jsou samota, 

nuda, popírání problému, vystavování se rizikovým situacím (kontakty 

s rizikovými lidmi, vyhledávání rizikových míst) a falešný pocit, že už „mohu“, že 

už to „zvládnu“, potlačované pocity (zejména zlost), dlouhodobý stres, 

nerespektování vlastních potřeb (např. odpočinek, nároky v práci), partnerské 

problémy, odmítání pomoci (zvládnu to sám), odmítnutí, euforie (daří se, teď už 

se nemůže nic stát, zasloužím si odměnu). (Růžička, Prachařová, 2014) 

Obecně by se ty to důvody daly shrnout do širších skupin takto:  

1. Intrapersonální faktory 

- negativní emoční stavy (stres, bolest, neúspěch, samota) 

- pozitivními emoční stavy (ztráta obezřetnosti pod vlivem úspěchů a 

dlouhodobého pozitivního vývoje, „daří se mi, zvládám to, nic už se 

nemůže stát, mohu se odměnit…“) 

2. Interpersonální konflikty 

3. Sociální tlak – vystavování se rizikovému prostředí, podlehnutí nabídce, 

být např. na oslavě v blízkosti lidí, kteří návykovou látku užívají 

V duchu integrativní psychoterapie využíváme při práci s relapsem různé 

přístupy a techniky. KBT – společně s klientem pracujeme s tím, co si o situaci 

kolem relapsu myslí, necháváme klienta pojmenovat emoce, které kolem toho 

prožíval, pracujeme s rozfázováním procesu a projdeme s klientem celou situaci 

krok za krokem, nabízí se také možnost využít klientova jádrová přesvědčení 

(nestojím za nic, zase jsem to „podělal“, stejně zase selžu, nemá to cenu, jenom 

jsem vás zklamal, tak jako jsem zklamal všechny kolem sebe…). Gestalt nabízí 
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práci s tělem a vedením klienta, co se s ním na tělesné úrovni dělo, jaké pocity 

vnímal, kde v těle si je uvědomoval, co mu to říkalo. Pracujeme i s oceněním 

zastavení relapsu, vedeme klienta k tomu, že i v situaci, která vypadá jako 

nezvládnutá, je možno nalézt i pozitivní prvek - za co byste se v celé situaci mohli 

ocenit? Z poradenství zaměřeného na klienta pracujeme s emocemi, prožíváním 

a s „tady a teď“. 

 

 

 

11. Ukončení programu 

Při každém ukončení ambulantní i pobytové služby, i při ukončení 

předčasném, probíhá zhodnocení průběhu využívání služeb. Toto hodnocení – 

závěrečnou zprávu - sepíše klíčový pracovník klienta a klienta s ní seznámí. 

Součástí je i Dotazník pro odcházející klienty, v němž má klient možnost, se 

k průběhu služby vyjádřit. 

Při plánovaném ukončení programu dle smlouvy, je pečlivě dbáno na 

plánování období po odchodu, včetně naplánování návazné odborné péče. Ve 

druhé fázi je klient ve spolupráci s klíčovým pracovníkem aktivně připravován na 

odchod ze SNP, tedy na samostatné fungování mimo chráněné bydlení. Jak již 

bylo zmíněno výše, dostává prostor k reflexi svého pobytu, nebo ambulantního 

odcházení na poslední skupině. Vyplňuje Dotazník pro odcházejícího klienta, je 

seznámen se závěrečnou zprávou a na posledním sezení s klíčovým 

pracovníkem vyhodnocuje svůj Individuální plán. 

Při neplánovaném ukončení programu, které se v SNP děje nejčastěji 

z důvodu nenahlášeného relapsu, rychlejšího osamostatnění (např. zajištění 

zaměstnání s ubytováním, výhodná nabídka na samostatné bydlení či přechod 

do jiného zařízení), je primárně dbáno na navrhnutí plánu navazující odborné 

péče. Navrhuje se zejména s ohledem na uživatelovu psychosociální situaci a se 

snahou udržet jeho sociální status: jiné doléčovací zařízení, ambulantní 

psychiatrická nebo psychologická péče, opětovný nástup do terapeutické 

komunity nebo léčebny. Pokud s navrhovaným řešením uživatel nesouhlasí, má 

k dispozici informace, které získal od pracovníka při navrhování strategie řešení 

jeho situace. 
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V našem zařízení máme zkušenost, že někteří klienti z následné péče „do 

svého“ odcházejí rádi, zcela přirozeně a samozřejmě a těší se, že budou mít 

konečně, leckdy i poprvé v životě, svoje zázemí, svoje „doma“ a jsou na to, co 

dokázali, patřičně hrdí. Jsou i klienti, kteří s blížícím se ukončováním pociťují 

nejistotu, strach z neznámého, ze samoty a ze ztráty bezpečného a „čistého“ 

prostředí. Často se u nich vynořují nová těžká témata, která by odchod mohla 

teoreticky odsunout, proto se setkáváme s žádostmi o prodloužení programu. 

Pokud se např. stane, že na poslední chvíli klientovi selže již domluvené a 

zařízené bydlení a je patrná snaha situaci aktivně řešit, je možné takové žádosti 

vyhovět, neboť má své opodstatnění. Ne vždy je však dobré žádosti o 

prodloužení pobytu vyhovět a je důležité rozpoznat, zda je za ní pouhý strach 

z osamostatnění, za ztráty podpory a jistoty. V takovém případě bychom šli proti 

našemu záměru maximálně podporovat klienty k převzetí zodpovědnosti za sebe 

samé a svůj život a umožňovali jim nezdravou závislost na sociální službě. Klade 

to nároky nejen na samotné klienty, ale i na terapeuty. 

 

12.  Závěr 

Cílem této práce bylo ukázat význam a smysl následné péče v systému léčby 

závislostí a na příkladu Střediska následné péče Point 14 v Plzni představit 

fungování jednoho konkrétního zařízení a podrobněji představit jeho 

strukturovaný program. Ukázat, co se s klientem „děje“ od nástupu do programu 

až po jeho ukončení a jak náročné pro ně období po ukončení základní léčby 

může být. 

Ráda bych, aby z práce bylo patrné, že našim klientům nabízíme podporu a 

doprovázení na cestě k jejich samostatnosti, zodpovědnosti za sebe a svůj život 

a že se je snažíme zmocňovat a posilovat v důvěře v sebe. Úspěšné dokončení 

programu doléčování jednoznačně významně přispívá k udržení dlouhodobé 

abstinence.  

V kapitolách věnovaných individuální terapii, skupinám a prevenci relapsu 

ukazuji integrativnost mého i našeho přístupu k terapii. Domnívám se, že 

vzhledem k rozmanitosti klientů, kteří do následné péče přicházejí a poměrně 

širokému záběru, který musí náš tým obsáhnout, je integrativní přístup na místě. 

Nemyslím, že by jeden jediný přístup s omezenou nabídkou metod a technik 
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mohl fungovat lépe. Integrativní přístup v terapii vnímám jako možnost vhodně a 

pružně reagovat na konkrétního klienta a jeho potřeby a nabídnout mu terapii „na 

míru“. Tento přístup ovšem klade nároky na terapeuta a na jeho další vzdělávání 

v dalších postupech, metodách a technikách a na jejich aplikaci do praxe.  

Již v průběhu psaní mě napadala další možná témata, která by se dala v rámci 

tohoto tématu zpracovat: 

o Detailně popsat průběh doléčování z pohledu jednoho 

konkrétního klienta, který prošel oběma pobytovými i následnou 

ambulantní fází od nástupu po ukončení. 

o Detailněji s využitím konkrétních příkladů rozpracovat integrativní 

přístup v terapii se závislými klienty se všemi metodami a 

technikami, které je možné využít. 

o Průběh doléčování z pohledu pobytového a čistě ambulantního 

klienta – komparace, dotazníky. 

o Do jaké míry se naplňují představy a očekávání klientů od 

programu doléčování. 

o Výzkum úspěšnosti léčby závislosti po základní léčbě bez 

doléčování a po absolvování následného strukturovaného 

doléčovacího programu. 

o Zmapování povědomí o následné péči v léčbě závislosti mezi 

klienty psychiatrických léčeben a terapeutických komunit. 
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Integrace psychoterapeutických modalit v adiktologické praxi 

MUDr. Gabriela Jinochová 

 

Moje práce vychází z 12leté práce psychiatra se závislými pacienty. Praxi jsem 

získala v  Terapeutické komunitě Magdaléna Mníšek pod Brdy, AT ordinacích  

Mělník a Kolín a na oddělení střednědobé léčby v PN Havlíčkův Brod. 

A:  Koncepce adiktologické péče v české republice 

V České Republice je péče o pacienty s adiktologickou diagnozou koncipována 

v několika stupních:  

1. Harm redaction služby zajišťují většinou neziskové organizace ve formě 

kontaktních center a terénních programů. Pod tento pojem spadá péče o 

klienty na ulicích, jedná se hlavně o výměnu stříkaček a distribuci 

desinfekčních balíčků, ke kterým jsou přidávány vitaminy a potřeby pro 

filtraci materiálu pro injekční uživatele. Street workeři (často bývalí uživatelé) 

jsou v kontaktu s uživateli pravidelně po delší čas a motivují klienty ke 

získání náhledu a změně přístupu k užívání.  

Dále sem spadá nízkoprahový výdej substituční látky. Zde na substituční 

látku dosáhnou i klienti, kteří nejsou schopni plnit vstupní kritéria zařízení 

s vyšším prahem, je jim podávána jedna dávka a je užita pod dohledem 

personálu v místech k tomu určených (Drop in v Praze)V K-centrech (např. 

Prostor Kolín) si klienti mohou za minimální poplatek vyprat oblečení, uvařit 

polévku, osprchovat se a v zimě lidé bez domova mají možnost využít 

služby temperovaného „Stanu“ kde se mohou vyspat. 

Počet nízkoprahových programů se dlouhodobě pohybuje okolo 100. V r. 

2018 jich bylo 107, v tom 54 kontaktních center a 53 terénních programů. V 

r. 2018 bylo v kontaktu s nízkoprahovými programy 38,0 tis. uživatelů drog. 

(V. Mravčík, 2019, 186) 
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2. Ambulantní léčba – síť psychiatrických ordinací, kde pracují psychiatři se 

specializací v adiktologii, Bc. nebo Mgr. adiktologie, sociální pracovníci a 

psychiatrické sestry. 

Zde jsou pacientům nabízeny následující služby:  

Pro pacienty závislé na opiátech -  substituční terapie. Tím se rozumí podávání 

substituční látky (metadon nebo buprenorfin) pacientům podle daných manuálů 

každé ordinace. Pro příklad v našem Adiktologickém centru noví pacienti 

docházejí v první fázi na denní výdej substituce a až po splnění podmínky čistoty 

od ostatních návykových látek je jim vydávána na více dní. Klienti jsou pravidelně 

testováni a abstinence od všech nelegálních látek, benzodiazepinů a hypnotik je 

podmínkou pro účast v programu. Každá pozitivita v testech a hladina alkoholu 

nad 0,2 promile je zaznamenána a po třetí pozitivitě během 6 měsíců je pacient 

vyloučen na 6 týdnů z programu, není mu předepisována substituce. Podmínkou 

pro návrat jsou opět čisté testy na všechny látky kromě opiátů. Pacienti jsou 

v pravidelném častém kontaktu s personálem, je navázán terapeutický vztah a 

pacienti jsou motivováni ke změně životního stylu, často jsou schopni najít si 

bydlení a práci. Tito pacienti jsou pak stabilizováni na minimální dávce a IPT 

motivováni k vysazení substituce a úplné abstinenci. Pokud se abstinence od 

vyjmenovaných látek nedaří, jsou už i částečnou změnou náhledu motivováni 

k ústavní léčbě. 

Pro pacienty závislé na alkoholu abstinenční (antabusový) program. Tím se 

rozumí intenzivní kontakt s ordinací cca jednou týdně na podpůrné psychoterapii, 

kdy personál pacienta motivuje ke změně a úplné abstinenci. Pokud se to nedaří, 

nebo mají pacienti kontraindikaci k užívání antabusu, doporučujeme ústavní 

léčbu.Pokud jsou sociálně stabilní a nemají zdravotní problém, bránící užívání 

aversivní léčby, vstupují do antabusového programu. Antabus je podáván 

v ordinaci dvakrát týdně, pracujícím alespoň jednou týdně a druhou dávku užívají 

sami, nebo ve spolupráci s rodinou. Aktuální abstinence je kontrolována jednak 

dechovou zkouškou před každým užitím antabusu, dlouhodobá abstinence pak 

namátkově testem na přítomnost ethylenglukuronidu v moči, kde je tento 

detekovatelný i několik dní po užití alkoholu. 
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Pro uživatele metamfetaminu nabízí AT ordinace podpůrnou psychoterapii a 

kontrolu abstinence s možností docházky do abstinenčních skupin. Všichni 

pacienti jsou testováni na ADHD dle DSM – V. a při potvrzené diagnoze ADHD u 

dospělých je pacientům podáván atomexin s velmi dobrým vlivem na kontrolu 

příznaků ADHD a zároveň významným vlivem na bažení na metamfetamin.  

Pro patologické hráče nabízí ATordinace individuální psychoterapii a možnost 

docházky do skupiny pro patologické hráče.  

Spolupráce s OSPODem se také ukazuje jako velmi přínosná, pacienti 

odesílaní na „testování“ z OSPODu, při podezření na užívání návykových látek, 

se takto dostanou do ordinace mnohem dříve, a často v relativně dobrém stavu 

a sociální situaci. Jsou na ordinaci následně navázáni a dosažení abstinence je 

pro ně tak snazší.  

Ochranné léčení a dohled PMS je zdroj pacientů s nedobrovolnou docházkou 

do ordinace, což se aktuálně jeví jako nepříliš efektivní forma léčby, ale někdy se 

podaří pacienty motivovat ke změně přístupu a dosáhnout abstinence i po 

ukončení soudem nařízené léčby či dohledu.   

Všichni pacienti a jejich rodinní příslušníci mají možnost využít individuální 

psychoterapii. Individuální terapie poskytuje cenný kontext pro podporu změny 

chování (Goldfried a Davidson, 1994) 

Integrace rodinné či párové terapie přinášejí příležitost ke společnému 

vyjasnění chování, které každý sám může vnímat odlišně. Často si členové 

rodiny pamatují stejné události zcela odlišným způsobem. Manžel může 

například prohlašovat, že pije jednou nebo dvakrát týdně, zatímco jeho žena 

uvádí, že pije každý den. Podobně dospívající chlapec může naznačit, že škola 

je "v pořádku", ale jeho matka hlásí, že dostává časté stížnosti od svých učitelů 

o jeho chování. Zkoumání těchto rozdílů je nezbytné pro přesné posouzení 

situace v rodině. (L.B. Feldman, 2005, 365) 

V r. 2018 vykázalo 450 psychiatrických ambulancí (491 v r. 2017) léčbu celkem 

37 004 pacientů se základní diagnózou duševních poruch a poruch chování 

způsobených užíváním návykových látek (F10–F19). Nejde výhradně o 

specializované AT ambulance, ale o všechny psychiatrické ambulance, které v 
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r. 2018 léčily alespoň jednoho pacienta z daného diagnostického okruhu. Z 

těchto 450 ambulancí bylo 49 vedeno jako AT ambulance; v nich bylo léčeno v 

r. 2018 celkem 11 593 (31,3 %) pacientů se základní diagnózou F10–F19 (V. 

Mravčík, 2019, 197) 

  

 

 

3. Ústavní (residenční) léčba – v ČR se liší délkou a charakterem 

jednotlivých programů 

 

3.1 - Krátkodobá (příklad program odd. 1 PNHB)  

někdy také nazývaná „detox“, obsahuje program v trvání 6 týdnů. Pacienti jsou 

přijímáni na doporučení adiktologa, lékaře, výjimečně bez doporučení přivezeni 

v akutním odvykacím stavu nebo v toxické psychoze. Po detoxifikaci, případně 

zaléčení psychozy se zařazují do krátkodobého programu, absolvují skupinovou 

a individuální terapii cílenou na náhled na závislost a motivaci k další léčbě, 

nejlépe střednědobé nebo alespoň ambulantní. Detoxifikace od návykových 

látek byla v r. 2018 poskytována ve 37 lůžkových zařízeních (35 v r. 2017), z 

toho v 6 fakultních nemocnicích, 16 nemocnicích akutní péče a 15 

psychiatrických nemocnicích. Jediným krajem bez možnosti detoxifikace byl 

stejně jako v minulých letech Karlovarský kraj. (V. Mravčík, 2019, 210) 

 

3.2 Střednědobá (příklad program odd. 5 PNHB)  

trvá 3-6 měsíců. Pacienti jsou přijímáni z detoxu, nebo na doporučení 

adiktologa či psychiatra, bez abstinenčních a psychotických příznaků.  

K dispozici mají psychiatra s adiktologickou specializací, psychologa, každá 

skupina (cca 10 členů) má svého adiktologa, 24 hodin je přítomna adiktologická 

sestra, která dbá na dodržování řádu a každá má jako garant přiděleno několik 

„svých“ pacientů, kterým se individuálně věnuje. Po uplynutí adaptační doby se 

pacient rozhoduje, zda chce vstoupit do komunity a definuje proč. Po schválení 

komunitou podepisuje základní pravidla, kterých je povinen se držet a jejichž 

porušení vede k vyloučení z komunity. Kromě volitelných aktivit (hipoterapie, 
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arteterapie, KBT nácviků a tréninků asertivity probíhá intenzivní psychoterapie 

individuální i skupinová. Vedle koedukovaných dynamických skupin probíhají i 

speciální skupiny orientované na ženy a patologické hráče, které naplňují jejich 

specifické potřeby. Velký vliv na změnu má u pacientů komunitní život. Mají 

možnost se formou spolusprávy podílet na dění v komunitě, můžou ovlivňovat 

část programu a podílet se na bodování členů komunity. Mají rozdělené funkce 

důležité pro její fungování (předseda a předsedkyně, kulturní a sportovní 

referent, knihovník, kuchyňka a pradlenky).  Je zde tlak na změnu 

v problémových oblastech pacientovy osobnosti, na změnu chování v typických 

situacích, které si pacient během psaní životopisu definuje jako rozhodující pro 

užívání návykových látek. Léčba má několik stupňů, pacient jejich dosažením 

získává možnost volných vycházek a dovolenek, aby byl postupně konfrontován 

s rizikovým prostředím mimo léčebnu. Nedílnou součástí střednědobé léčby je i 

spolupráce s rodinou. Pacienti mají možnost návštěv rodiny každý víkend, 

rodina se s nimi může kontaktovat denně po telefonu. Pokud je potřeba mohou 

absolvovat rodinné sezení s terapeutem, kdy se řeší problémy, které pacient 

vnímá jako důležité pro abstinenci po léčbě. Často se jedná o složité rodinné 

vztahy a je výhodné, pokud rodinní příslušníci v době léčby sami navštěvují 

odborníky a pracují na svém vztahu k závislému, na rodinném pohovoru pak 

pacient může vidět změny ve vztazích a použít je v další léčbě.  

Pokud pacient recidivuje krátce po řádném propuštění je mu umožněn 

„stabilizační“ pobyt v komunitě, kdy během 6-8 týdnů pokračuje v práci na 

tématech, která označí jako původ recidivy. Při relapsu či recidivě po delší době 

může pacient absolvovat celý pobyt znovu.  

Abstinující pacienti po propuštění mají možnost využít týdenní opakovací 

pobyty, kdy se účastní programu v komunitě a svými zkušenostmi pomáhají na 

skupinách, také navštěvují detox, kde jsou součástí motivační práce. Pro sebe 

vidí většinou jako přínos připomenout si dobu, kdy byli v léčbě a „oprášit“ 

motivaci k úplné abstinenci. Někteří navštěvují léčebnu pravidelně jednou ročně 

i 20 let.  

Takto abstinenčně orientovanou léčbu pacientům závislým na návykových 

látkách poskytují v ČR převážně psychiatrické nemocnice na speciálních 
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odděleních pro léčbu závislostí. V ČR je 19 psychiatrických nemocnic pro 

dospělé. (V. Mravčík, 2019, 210) Úspěšnost střednědobé léčby není 

dlouhodobě sledována jediný zdroj (Tibenská, 2008, 230-235) uvádí cca 30%. 

 

3.3 Dlouhodobá (příklad program TK Magdaléna Mníšek pod Brdy) 

 trvá 6 měsíců až jeden rok, která není hrazena z veřejného zdravotního 

pojištění, většinou formou terapeutické komunity. Zde pacienti hradí část 

nákladů a zbytek prostředků je financován z grantů či sponzorských darů. 

Klienti procházejí programem resocializace, sociální stabilizace individuální i 

skupinovou psychoterapií. Komunita Magdaléna např. nabízí pacientům 

možnost podílet se na částečné soběstačnosti komunity z hlediska pěstování 

zeleniny, chovu hospodářských zvířat, klienti zajišťují kompletní stravování a 

úklid celého zařízení. Mají možnost projít tréninkovými zátěžovými programy 

sportovního typu (horská turistika, vodácké akce, cyklistika) Tento program 

dává klientům možnost uvést do „života“ změnu, kterou započali v předchozích 

zařízeních a délkou trvání také možnost nalézt všechna pozitiva, které jim tato 

změna do života přinesla. V ČR působí 19 terapeutických komunit pro léčbu 

závislosti s odhadovanou kapacitou cca 320 míst (V. Mravčík, 2019, 210) 

Účinnost dlouhodobé léčby je publikována kolem 60% ( Nevšímal ,2013) 

4. Následná péče (doléčování) – Pacienti po propuštění z ústavní léčby 

mohou využít doléčování v AT ordinacích, chráněném bydlení či „startovacích“ 

bytech.  Doléčování je doporučováno všem pacientům, kteří ukončili ústavní 

léčbu, aktivní doléčování sami pacienti hodnotí jako významné pro dlouhodobou 

abstinenci. Při recidivě či relapsu zmiňuji zanedbání následné péče jako jeden 

z významných faktorů podporující recidivu. Doléčování v naší ordinaci spočívá 

v individuální psychoterapii, skupinové terapii a práci s rodinou pacienta. U 

pacientů závislých na alkoholu je nabízen antabusový doléčovací program. V 

srpnu 2019 bylo v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV evidováno 

27 poskytovatelů služeb následné péče provozujících 36 programů/center (z 

nich 22 pobytových) (V. Mravčík, 2019, 213) 
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B - Kazuistika:  

Na případu pacienta Václava chci ukázat výhody integrace jednotlivých 

způsobů psychoterapie v procesu léčby pacienta v průběhu 5 let naší 

spolupráce.  

B.1 Z anamnézy:  

Václav (* 1965) navštívil naši ordinaci poprvé v roce 2015 na doporučení 

K centra, na které so obrátil s problémem závislosti na alkoholu a byla mu 

doporučena IPT. Byl v té době bez práce, dříve pracoval jako voják, měl 

přiznanou výsluhu, v žádné práci dlouho nevydržel. Byl už jednou rozvedený, 

znovu ženatý se zdravotní sestrou, otec dvou dětí z prvního vztahu, již 

dospělých. Bydlel v rodinném domě s manželkou a její matkou, o kterou se 

staral, když manželka byla ve službě, a tedy čekal vstřícnost z její strany. 

Manželka s ním odmítala komunikovat, byla v počátcích ochotna přijít na sezení 

s terapeutem a až posléze přistoupila i na společné sezení s Václavem. Zde se 

projevila výhoda integrace individuální terapie a rodinných sezení Volila jsem 

integraci individuální a rodinné terapie s jedním terapeutem. Struktura jednoho 

terapeuta má skutečně specifické výhody: a) terapeut má přímý přístup k 

informacím a pozorováním získaným z individuálních a rodinných nebo 

skupinových setkání, b) terapeut může vyvářet  terapeutickou spolupráci mezi 

individuální a rodinnou nebo skupinovou  terapií,  c) umožňuje  maximální 

spolupráci různých terapeutických modalit; d) existuje maximální flexibilita, 

pokud jde o změnu struktury (např. zvýšení nebo snížení frekvence nebo délky 

individuální terapie, rodiné nebo skupinové terapie), e) jeden terapeut je 

nákladově efektivnější než dva a f) mezi terapeutem individuální terapie a 

rodinné nebo skupinové terapie nevzniká konflikt. (L.B.Feldman, 2005, 368) 

B.2 Individuální psychoterapie  v první fázi léčby  

byla  zaměřena především na získání náhledu na závislost. Pro Václava bylo 

těžké přijmout závislost a nutnost změny v přístupu k řešení vztahových 

problémů, které se opakovaly v obou jeho manželstvích. 25 let práce v armádě, 

kde byl zvyklý na vedoucí postavení, bylo pro něho těžké přijmout nutnost 

změny v osobnosti, bylo pro něj těžké najít v sobě pokoru nutnou k této změně. 

Opakovaně recidivoval na alkoholu a nakonec souhlasil s ústavní střednědobou 
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léčbou. Ještě v této době byla jeho motivace převážně vnější. Děti, manželka i 

tchyně, ke kterým měl intenzivní vztah, mu byli ochotni dát „šanci“ pouze pokud 

se půjde ústavně léčit. V konfrontaci mezi jeho vojenskou hrdostí a ochotou 

nechat se „zavřít“ a pracovat na sobě vidím první náznaky jeho posunu směrem 

k přijetí nutnosti změny a jakýsi náznak pokory vůči závislosti na alkoholu, 

kterou nebyl schopen kontrolovat.  

B.3 V ústavní léčbě 

jsme použili model integrace individuální a skupinové se dvěma terapeuty. 

(terapeuti Gábina a Iva)Při propojování individuální a skupinové terapie je 

indikována struktura dvou terapeutů pro osoby se zvlášť silnou potřebou 

exkluzivního vztahu s individuálním terapeutem. V některých případech tato 

potřeba vyvstává v důsledku toho, že je v individuální terapii po značnou dobu 

před zahájením integrace. V jiných případech se jednotlivci s velkým pocitem 

viny mohou snadněji zařadit do skupiny, pokud mají svého terapeuta, se kterým 

mohou osobně probírat epizody bolestivé historie a nepopisovat je detailně na 

skupině. Pokud integraci provádějí dva terapeuti, je nezbytná důsledná 

komunikace a spolupráce. Je třeba řešit konflikty a nedorozumění a rozvíjet a 

udržovat jednotný přístup. (L.B.Feldman, 2005,368) 

Zde se díky intenzivnímu terapeutickému procesu na více úrovních podařilo 

pojmenovat jednotlivé oblasti, ve kterých musel Václav změnit své vnímání 

situací a následně své chování. Na skupinách opakovaně poslouchal reflexe 

na své přezíravé chování k ostatním členům skupiny, na tendence 

k nadřazenosti.  Tyto reflexe byly pro něj cennou informací o tom, jak ho vnímají 

ostatní. V individuálních sezeních pak mohl dojít k nutnosti změny v chování, 

zde byla schopnost otevřené sebereflexe větší, než na skupinách. Těžil v IPT 

také z terapeutického vztahu, který byl velmi kvalitní už před nástupem do 

ústavní léčby a bylo pro něj důležitá i moje znalost jeho rodiny. Výstupy 

z individuálních i skupinových terapií jsme v týmu sdíleli po každém sezení či 

skupině, což se ukázalo jako velmi přínosné pro naši práci. Václav při vstupu do 

komunity souhlasil s tímto sdílením informací a kupodivu mu to nebránilo 

v důvěře a otevřenosti vůči týmu.  
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Významný okamžik nastal při  hraní scénky.  Aktivně si se spolupacientem, 

kterého měl moc rád, vymysleli pro pobavení na ranním komunitním sezení. 

Václav měl v roli agresivně plísnit kamaráda jako velitel a ve chvíli, kdy se takto 

začal chovat, se u něj projevila fyzická reakce, celý se roztřásl, opocený si sedl 

na zem, nenesly ho nohy a bylo mu nevolno. V individuálním sezení následně 

popisoval pocit hrůzy, který se na něj přenesl z kamaráda, když na něj řval... 

Poprvé si dovedl představit, jak se cítili jeho podřízení, když se takto v armádě 

choval.  

Následně si spojil tuto situaci se scénami v rodině. Doma se takto ve střízlivém 

stavu nikdy nechoval, obě jeho manželky byly osobnosti, které by takové 

chování neakceptovaly. Rozpor, který v sobě cítil, když si chtěl něco prosadit a 

nemohl použít osvědčené chování z armády, ho nutil k submisivnímu chování 

vůči partnerkám, za které se nenáviděl a alkohol užíval při potřebě nevnímat 

psychickou tenzi. Naopak v ebrietě mu bylo jedno, co tomu žena řekne a 

prosazoval se „po vojensku“. Jeho děti i partnerky trpěly tímto jeho chováním 

pod vlivem alkoholu a vztahy v rodině tím byly velmi narušeny. Václav zařadil 

tuto situaci mezi své „typické“ a při schvalování životopisu si znovu prožil tuto 

situaci, byl už schopen jednat důsledně bez nahánění strachu ostatním.  

Před propuštěním absolvoval rodinný pohovor v přítomnosti Ivy, kde jeho 

manželka ventilovala své obavy z jeho chování po návratu z léčby a on už byl 

schopen jí věcně a klidně bez známek agresivity či submisivity přesvědčit, že 

její obavy chápe a udělá, co bude moci, aby k situacím, kterých se žena 

obávala, nedošlo. Byl zde také schopen pojmenovat i svoje potřeby, co by rád 

změnil v chodu domácnosti, projevil přání otevřeně komunikovat i o 

nepříjemných věcech či rozporech v názorech, aby nedocházelo ke zbytečným 

nedorozuměním.  

B. 4 Doléčovací fáze 

Po návratu domů se několikrát dostal do situací, kdy prosazoval svůj názor 

proti manželčinu, třeba při koupi nové televize manželka automaticky vše 

rozhodla i zařídila sama jako dříve a Václav nesouhlasil. Místo toho aby se jako 

dříve zdržel komentářů, šel se opít, a posílen alkoholem pak ztropil scénu, že 

chtěl jinou televizi, manželce řekl, že se o to postará. Již vybranou a 
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zaplacenou televizi vrátil, koupil, přivezl a připevnil na stěnu jinou, podle svých 

představ. Manželka po návratu z práce byla dost překvapená, ale příjemně, 

Václav sehnal ve slevě televizi, která se jí líbila, ale byla nad jejich možnosti.  

Také ve své  pracovní orientaci Václav udělal velkou změnu. Po léčbě 

nastoupil na dvě místa ve stavebních firmách, kde měl pod sebou stavební 

dělníky a zjistil, že se necítí vůbec dobře, odešel a sdílel své pocity na skupině 

pro abstinenty v rámci doléčování. Tam mu jeden člen připomněl, jak hezky 

mluví o své stařičké tchyni, o kterou se rád stará a cítí se potřebný v situacích, 

kdy jí pomáhá a jestli by nechtěl dělat něco takového. Václav pak na 

individuálním sezení tuto myšlenku rozvíjel, ale obával se, že celodenní práce 

se starými lidmi by pro něj mohla být depresivní. Navrhla jsem zkusit děti….. 

Václav se toho chytil a už několik měsíců pracuje jako vychovatel v denním 

stacionáři pro mentálně postižené děti, každý den asistuje jinému dítěti a 

ocenění jeho přístupu dětmi, kolegy i rodiči mu přináší velké uspokojení. Zvlášť 

ocenění ženského kolektivu je pro něj nové, je ve stacionáři jediný muž, a zatím 

se mu daří  se v kolektivu prosazovat vlídností a ochotou pomáhat.  

C - Závěr:  Integrace jednotlivých způsobů terapie v léčbě závislosti je velkým 

přínosem v terapeutickém procesu.  Závislí pacienti potřebují v jednotlivých 

fázích léčby rozdílný způsob terapie a jejich propojením dosáhne pacient změny 

mnohem rychleji, čím se výrazně zvýší efektivita práce terapeutického týmu.  

Harm redaction  je prioritou ve fázi uvědomění a motivace k léčbě 

Individuální terapii pacient potřebuje při budování terapeutického vztahu a 

definice oblastí, kde je nutná změna. Individuální terapie představuje obzvláště 

cenné prostředí pro zavedení terapeutické aliance „jeden k jednomu“ (Bordin, 

1979, 252-260). Tím, že terapeut spojuje s empatií, úctou, soucitem a 

opravdovostí, podporuje rozvoj bezpečných vztahů ve spolupráci, v rámci 

kterých mohou být zkoumány a nabádány obtížné pocity, myšlenky a chování. 

Intimita vztahu individuální terapie přispívá k pocitu důvěry a naděje a smyslu, 

že terapeuti „se o mě opravdu zajímají“ „má mé zájmy a srdce“ a „je můj 

spojenec“ (L.B.Feldman, 2005, 363) 

Skupinovou či komunitní terapii  v období potřeby změny chování a přijetí 

nových vzorců chování .  Různá postavení přijetí a vyloučení ve skupině, často 
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stimulují pocit individuálního sebe sama a jeho nebo její roli v původní rodině. 

Smysl pro sounáležitost, neprožívaný nikdy plně v dětství, může být rozvíjen, 

když se skupina stává soudržnou. Interpersonální konflikty, které nebyly v 

rodinném systému úspěšně vyřešeny, mohou být řešeny konstruktivně ve 

skupině. Empatie, přijetí, ocenění a potvrzení, které chyběly v první významné 

osobnostní zkušenosti jednotlivce, v rodině, lze nalézt v současné zkušenosti 

terapeutické skupiny. (L.B. Feldman, 2005, 366) 
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Psychoterapeutický přístup u syndromu vyhoření  
z pohledu integrativní psychoterapie 

Mgr. Michaela Kuba Mrštíková 
 

      Anotace 

Tato závěrečná práce pojednává o syndromu vyhoření, jeho atributech a možném 

psychoterapeutickém přístupu k této nemoci z pohledu integrativní psychoterapie. Práce 

obsahuje základní teoretické pojmosloví a pohled odborné literatury na syndrom 

vyhoření a jeho fáze. Psychoterapeutický přístup je popsán prostřednictvím porovnání 

dvou konkrétních kazuistik žen, které si syndromem vyhoření prošly. Práce poukazuje 

také na různorodost v projevech samotného procesu syndromu vyhoření a také na 

bohatou škálu možných terapeutických přístupů, což svědčí o tom, že tuto diagnózu je 

velmi vhodné uchopit integrativním přístupem.  

 

Anotation 

 This thesis deals with burnout syndrome, its attributes and possible psychotherapeutic 

approach to this disease from the perspective of integrative psychotherapy. The work 

contains basic theoretical terminology and a view of the literature on the burnout 

syndrome and its phases. The psychotherapeutic approach is described by comparing 

two specific case studies, clients who have experienced the burnout syndrome. The work 

also points out the diversity in the manifestations of the burnout syndrome itself, as well 

as the wide range of possible therapeutic approaches, which suggests that this diagnosis 

is very appropriate to grasp in an integrative approach. 
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1. Úvod 

 

Syndrom vyhoření, je to něco, co tady již po staletí máme nebo záležitost dnešní moderní 

doby? Opravdu hovoříme o diagnóze, které bychom se měli začít obávat a měly by nás 

děsit narůstající počty pacientů v čekárnách psychologů a psychiatrů? Rozumíme vůbec 

příčinám vyhoření a umíme je nezaměňovat se symptomy? 

Moderní věda zjišťuje, že život beze smyslu vede k vyhoření. Když mi život dává smysl 

tak mám také motivaci, zapálení pro činnosti, vztahy a svou práci. Něco, co není 

zapálené nemůže hořet natož vyhořet. Takže čím více jsme zapáleni, tím rychleji 

vyhoříme? Dr. Radkin Honzák to přirovnává k svíčce, kterou zapálíme na obou koncích. 

Dostaneme sice více světla, vyhoří však za poloviční dobu.  

Už na začátku psaní této práce jsem věděla, že zvolené téma je opravdu komplexní a 

složité. Zamýšlela jsem se, nakolik je možné na několika stránkách obsáhnout skutečný 

rozměr tohoto tématu, a přitom nezůstat příliš na povrchu ve všech jeho oblastech a 

zachovat tak požadovanou úroveň odbornosti. Volím cestu méně podrobně se zabývat 

všemi teoriemi o fázích syndromu vyhoření, názorově se autoři liší v názvech a počtu 

jednotlivých fází.  Jdu více do detailu nejen samotného psychoterapeutického přístupu, 

ale i rozboru konkrétních příkladů reálných pacientů, kteří byli ochotni svůj příběh sdílet.  

Pokud bych měla vymezit a strukturovat jednoznačný cíl závěrečné práce, tak tím je toto: 

porozumět syndromu vyhoření jako pojmu či diagnóze, podívat se, z hlediska 

integrativního, na způsoby jeho léčení a uplatnění vhodných psychoterapeutických 

přístupů. 

Práci jsem rozdělila na 2 základní části, teoretickou a analytickou část.  

Cílem teoretické části práce je stručně vysvětlit základní pojmosloví a vnímání 

problematiky a tématu syndromu vyhoření z pohledu zkušených odborníků a autorů 

odborných publikací. Přesto, že cílem práce je zaměřit se více na terapeutický přístup, 

považovala jsem za důležité vysvětlit, na několika normostranách, co konkrétně syndrom 

vyhoření je, jaké má příznaky a komu primárně hrozí. Bez základního povědomí o 

nemoci by mohla úvaha o terapeutickém přístupu působit neuceleně. Teorie je doplněna 

i základními statistickými údaji.  

Cílem analytické části je, na základě příběhů konkrétních klientek, které si syndromem 

vyhoření prošly, přiblížit jejich cesty k uzdravení a změně, a to skrz možný 

psychoterapeutický proces v rámci integrativního pojetí. Jelikož klientky nebyly přímo 

v mojí terapeutické péči, v analytické části navrhuji, jak by bylo vhodné s nimi pracovat 
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v rámci intergrativní psychoterapie. Také je cílem poukázat na to, že každý klient se 

syndromem vyhoření může mít nejen rozličné subjektivní vnímání jeho jednotlivých fází, 

ale i jiný průběh a odlišnou cestu k uzdravení. Dle mého názoru i osobní zkušenosti, 

neexistuje jednoznačný návod či postup, jak se vypořádat s touto nemocí.  

 

1.1 Metodologie práce 

 

Při zpracování teoretické části této práce byly použity především metody analýzy, 

komparace, dedukce a rešerše literárních zdrojů.  

Analytická část práce se metodologicky opírá nejen o rešerši a analýzu literárních zdrojů, 

ale byla použita také metoda polostrukturovaného rozhovoru s klientkami, které poskytly 

citlivé informace a sdílely své zkušenosti s nemocí i cestou k uzdravení. Pomocí syntézy 

jsem data z rozhovoru zkompletovala do podoby příběhu. Na subjektivní vnímání očima 

klientek navazuje analýza symptomů a stručný popis uplatněného psychoterapeutického 

přístupu.  Je důležité zmínit, že klientky nebyly v mé terapeutické péči. Terapeutický 

přístup v jejich příběhu jsem sepsala vždy na základě interpretace klientky a 

kategorizovala tak, aby byl znatelný terapeutický směr pro možnou integraci.  

V samostatné kapitole 3.3 popisuji možnosti nastavení integrativního přístupu 

v psychoterapii u syndromu vyhoření, a to jak z mého vlastního pohledu, tak i za využití 

odborné literatury. 

Pomoci metody komparace jsem se snažila v obou kazuistikách poukázat na shodu a 

rozdílnost jak symptomů samotných, tak i procesu uzdravování. Vzhledem k tomu, že 

v obou případech uplynulo minimálně 6 měsíců od úplného uzdravení, lze, i když jen 

subjektivně, vyhodnotit určitou úspěšnost léčby. 

Ve své práci se snažím, za využití všech popsaných metod, jít ke kořenové příčině vzniku 

nemoci a nezůstat jen u aplikace samotných postupů bez vědomí, kam směřujeme. 

2. Teoretická část 

 

2.1  Vymezení pojmu syndromu vyhoření 

 

Syndrom vyhoření je českým ekvivalentem anglického výrazu burnout syndrome. Někdy 

se také používají výrazy jako syndrom vyhaslosti nebo vyhasnutí, neboť to lépe odpovídá 

106 



plíživému charakteru této nemoci. Pojem byl uveden do literatury americkým 

psychoanalytikem H.J.Freudenbergerem v roce 1974. Osobně si syndromem prošel, a 

dokonce se i sám léčil.  

 

Během posledních desetiletí se objevily různé definice syndromu vyhoření. Většina 

z nich se shoduje na tom, že se jedná o psychický stav, charakterizovaný 

vyčerpáním a snížením pracovní výkonnosti v důsledku dlouhodobého a 

intenzivního stresu (chronického stresu), s vážnými zdravotními následky, 

vyskytující se hlavně u osob, jež pracují s lidmi. (Roman Pešek, Jan Praško, 2016, s.16). 

Dochází při něm k úplnému vyčerpání fyzických, emočních a duševních sil. 

Mudr. Jan Cimický, CSc. definuje syndrom vyhoření jako „…soubor příznaků, který 

můžeme pokládat za nemoc, i když se nejedná o typické onemocnění, ale spíše o 

vzniklou komplexní poruchu, která v sobě skrývá celou řadu různorodých symptomů.“ 

(časopis Téma, 8/2019, s.10) 

 

Burnout se stal společenským problémem západní civilizace a jsou případy, kdy se jeho 

samotná existence často neuznává nebo je zlehčována. Úzce souvisí s orientací na 

výkon, vysokými nároky na sebe, ale i s rozvojem a pokrokem technologií, které 

umožňují být k zastižení 24 hodin denně.  

Některé statistiky uvádí, že problém se týká až pětiny populace a počet ohrožených se 

stále zvyšuje. Světová zdravotnická organizace WHO proto  zařadila syndrom vyhoření 

do mezinárodní klasifikace nemoci (10.revize MNK Z.73-0 Vyhasnutí – stav životního 

vyčerpání). 

 

 

 

2.2   Fáze syndromu vyhoření 

Autoři se shodují na tom, že syndrom vyhoření je plíživý, přichází postupně. V čem se 

liší v pojmenování je struktura, počet a pojmenování jednotlivých fází, které syndrom 

vyhoření v sobě obsahuje. Uvedu pouze jedno dělení, s kterým se ztotožňuji nejvíce. 

Definují ho autoři Roman Pešek a Ján Praško včetně typických postojů nebo projevů 

chování v rámci každé fáze. (Pešek, R., Práško, J., 2016, s.19-20) 
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• Fáze idealistického nadšení 

o typický je „přepálený start“ 

o extrémní těšení se na skvělou seberealizaci 

o silná potřeba všem pomáhat a všechny chápat 

• Fáze stagnace 

o „vystřízlivění“ 

o konfrontace původních ideálů s realitou 

o zjištěni, že naplnění očekávání nebude jednoduché 

o požadavků je moc, nějak to dopadne 

• Fáze frustrace 

o typický je postoj „Všechno mě štve“ 

o cítím se zneužíván, manipulován 

• Fáze apatie 

o postoj „Hlavně přežít“ 

o „nestojí to za nic“ 

o psychosomatické problémy 

o nadužívání léků nebo alkoholu 

o opakované nemoci 

• Syndrom vyhoření 

o depresivní stavy 

o emoční a fyzické vyčerpání  

o úzkosti a panické stavy 

o existenciální neuróza (pocit existenční beznaděje a ztráta smyslu 

života) 

Každá fáze může mít zcela individuální průběh a u každého klienta má obvykle i jinou 

délku. Na základě těchto fází konstatujeme, že syndrom vyhoření je výsledkem 

postupného procesu. V konečné podobě se projeví na úrovni myšlení, emocí, chování a 

tělesných reakcí. 

2.3   Základní příznaky syndromu vyhoření a diagnostika 

 

Syndrom vyhoření je provázen řadou příznaků. Charakteristické jsou subjektivní a 

objektivní příznaky. K subjektivním příznakům patří mimořádně velká únava, snížené 

sebehodnocení (self-esteem) vyplývající z pocitů snížené profesionální kompetence, 
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špatné koncentrace, snadné podráždění (iritabilita), negativizmus a cynizmus. Patří sem 

i celá řada příznaků stresového stavu při absenci organického onemocnění. Objektivní 

příznaky zahrnují po řadu týdnů trvající sníženou výkonnost. (Křivohlavý, J. 1998. s.51) 

Pokračovatelka Freudenbergra, Christina Maslachova rozšířila okruh příznaků 

syndromu vyhoření a rozdělila je do tří základních skupin.  

1. Tělesné a psychické vyčerpání 

2. Ztráta uspokojení a potěšení z práce 

3. Odcizení – depersonalizace 

 Na poslední z nich klade největší důraz. Za jedinou zásadní charakteristiku syndromu 

vyhoření považuje patologický osobní obrat směrem k negativnímu pólu nejrůznějších 

hodnot, ať už jde o zdraví, energii, nezájem a odcizení, cynizmus, negativní postoje 

k práci či lidem.  

Na základě svých výzkumů sestavila Maslachova diagnostiku, tzv. „Burnout Inventory 

Manual“, pomocí které můžeme identifikovat stav vyhoření jednotlivých oblastí – EE 

(emoční exhausce) PE (tělesné vyčerpání) DP (depersonalizace, ztráta zájmu) PA (míra 

uspokojení z práce). Diagnostika využívá Likertovu škálu.  

(Honzák, R., 2018, s.33 - 38) 

 

2.4   Typy lidí se sklonem k vyhoření a statistické údaje 

 

Za příčinu onemocnění syndromem vyhoření se považuje zejména přetížení a nadměrné 

vyčerpání. Často se ignorují otázky, proč vůbec k vyčerpání z důvodu přetěžování 

dochází. Proč člověk dobrovolně překračuje vlastní hranice a čím se stále více a více 

vyčerpává. Mirriam Priez tvrdí, že často se příznak považuje za příčinu a řešení se hledá 

pouze v racionální rovině. Pracuje se na mechanické změně chování a očekává se 

rychle uzdravení. Většinou marně. Zpochybňuje, že syndrom vyhoření lze vyléčit pouze 

pomocí naučené techniky a vůle klienta. (Mirriam Priez, 2015, s.17)  

 „Na léčbu syndromu vyhoření neexistuje žádný zázračný recept, každá cesta k jeho 

vzniku i každá cesta z něj je individuální. Dokud ovšem bude nemocný hledat řešení jen 

ve vnějším světě, vyhýbá se zásadní a nezbytné věci, kterou je obnovení vztahu k sobě 

samému…až v okamžiku, kdy začne hledat odpovědi u sebe, pochopí proč, a kvůli čemu 

vyhořel, a je ochotný vyvodit z toho odpovídající důsledky, má opravdu šanci se opět 

uzdravit.“ (Mirriam Priez, 2015, s.121) 
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Zajímavým zamyšlením je její otázka, zdali existují typy lidí se sklonem k vyhoření. Tuto 

otázku si pokládá přesto, že není zastáncem kategorizace lidí. Nicméně na základě 

dlouholeté terapeutické zkušenosti s lidmi, kteří syndromem prošli, definuje určité 

vlastnosti, s nimiž se u tohoto syndromu setkává nejčastěji. 

• Neschopnost vnímat sám sebe a své potřeby (otázka hranic a potřeb) 

• Hlavně aby to dobře vypadalo (Co tomu řeknou lidi?) 

• Definování sebe sama prostřednictvím výkonu a uznání (nízká 

hodnota, pocity méněcennosti, perfekcionismus a snaha o dokonalost, 

bezmezná péče o druhé) 

• Omezená schopnost vést dialog a touha po harmonii (velká obava 

z konfliktu, výrazné potlačování agrese) 

           (Mirriam Priez, 2015, s.63-64) 

 

Mudr. Petr Možný, předseda České společnosti kognitivně-behaviorální terapie, 

v předmluvě knihy Syndrom vyhoření pohledem KBT uvádí, že syndromem vyhoření trpí 

obvykle pracovití a odpovědní lidé, kteří se snaží během svého života stihnout co 

nejvíce. „Jedním z neoddiskutovatelných faktů, na který tito obětaví lidé často 

zapomínají, je skutečnost, že život je běh na dlouhou trať – je to spíše maraton než 

sprint. Z toho vyplývá, že jedním z nejdůležitějších úkolů v životě, na který se nesmí 

zapomínat, je zvolit si přiměřené tempo a dostatečně se během něj občerstvovat.“ 

((Roman Pešek, Jan Praško, 2016, s.7)  

 

Freudenberger považoval z vlastní zkušenosti za nejpodstatnější pro vyhoření tyto 

faktory: 

• Nezkrotnou touhu po společenském uznání – očekávání nejen 

pracovního úspěchu, ale také ocenění, často až vstup do síně slávy. 

• Nereálné požadavky na vztahy mezi lidmi – propadnutí bludu, vidině 

harmonické spolupráce (Freudenberg přiznal, že sám patřil k těm, co chtěl 

mladé bezdomovce a narkomany obracet na svou víru, aniž by měl 

představu o jejich přání). 

• Představa, že vše musí jít jak po másle – zažívání pocitu zmaru, pokud 

se opakovaně nedaří. 
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• Příliš rychlé závěry o tom, jak se věci mají – nejde ani o rychlost jako o 

zbrklost s rizikem, že z jednoho detailu vyrobíme nesprávný celek. 

• Kladení důrazu na věci, které nejsou podstatné – často chronická vada 

všech pracovních porad. 

• Přehánění a zveličování problémů – jedná se hlavně o černobílé 

myšlení a přehánění rizik, která hrozí v případě neuskutečnění našich 

plánů (zde je určitý důkaz toho, že představy mají velkou sílu), dále braní 

si věcí osobně, čímž je permanentně zaděláno na stres a konflikty. 

(Honzák R., 2018, s.21-25) 

 

Pokud bychom hovořili o dalších faktorech, které ovlivňují vznik vyhoření, tak podle V. 

Kebzy a I. Šolcové nemají věk, stav, inteligence, vzdělání ani délka praxe v oboru 

významný vliv. Co je nutné zmínit, že délka praxe na jedné pracovní pozici již svoji váhu 

mít může. V 80. letech 20.století převažoval názor, že výskyt syndromu vyhoření je 

častější u žen, nicméně výsledky byly zřejmě ovlivněny výzkumy prováděnými v typicky 

ženských profesích. (V. Kebza, Šolcová I., 2003, str.7-20).  

 

O několik let později, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci 

s agenturou STEM/MARK provedla a vyhodnotila první národní reprezentativní 

studii na téma „Stres, deprese a životní styl v České republice“. Její závěry 

přinášejí informace o charakteru pracovního stresu, životního stylu, projevů 

deprese a vyhoření. 

Výzkum byl proveden na podzim roku 2014 mezi více než tisícovkou pracujících 

lidí z celé ČR ve věku 25–65 let. Jeho výsledky jsou považovány za značně 

alarmující. Ukázalo se, že projevy deprese, stresu a syndromu vyhoření 

jsou v české populaci poměrně časté. Základní výsledky uvádím níže: 

Syndromem vyhoření se cítí ohroženo cca 34 % respondentů, u 20 % z nich lze 

hodnotit konkrétní projevy. 

· Syndrom vyhoření je častější u žen a mladších osob. 
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· Syndrom vyhoření je vázán na profesi. Nejvyšší výskyt syndromu vyhoření je v 

profesích s velkou odpovědností. Zde se vyskytuje až u 38 % respondentů. 

· V České republice je výskyt syndromu vyhoření poměrně výrazně vázán na kraj. 

Nejvyšší výskyt syndromu vyhoření je v Moravskoslezském, Libereckém  

a Královehradeckém kraji. V Praze je vyhořelých osob méně, ale vyhoření je tu 

vyšší intenzity. Nejméně častý a nejméně intenzivní je syndrom vyhoření na 

Vysočině. (https://www.lf1.cuni.cz/stres-deprese-a-zivotni-styl-v-cr-lf1) 

 

3. Analytická část 

1. Než přistoupím k samotné analýze a komparaci kazuistik, skrz které budu 

navrhovat možnosti integrativního psychoterapeutického přístupu 

k syndromu vyhoření, je nutné věnovat určitou pozornost každému z příběhů. 

Přesto, že se příběhy liší, strukturovala jsem je do šesti základních částí, a to:                    

základní údaje o klientce, stručný subjektivní popis průběhu nemoci, detail 

atributů vedoucí k syndromu vyhoření, témata, na kterých se pracovalo 

v psychoterapii, stručný popis terapeutického přístupu a technik, současná 

situace klientky a její subjektivní vyhodnocení léčby. Tučným písmem jsem 

v odstavci „Témata, na kterých se pracovalo“ zvýraznila shodné symptomy 

obou klientek.  

3.1 Kazuistika 1 

2. Petra, 40 let, syndrom vyhoření  

3. vdaná, 2 malé děti ze spokojeného manželství (v době nemoci I. stupeň 

základní školy). SŠ vzdělání s maturitou, obor zdravotní sestra. Zaměstnaná 

jako OSVČ (od roku 2013) podnikající v oboru komplexní péče o tělo tzn. 

nejen kosmetika obecně, dekorativní kosmetika a líčení, ale i oblast 

výživového poradenství a zdravého životního stylu. Předtím 13 let 

zaměstnána jako zdravotní sestra. 
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Stručný subjektivní popis průběhu nemoci: klientka v počátcích syndromu vyhoření 

sama nevnímala, že se s ní něco děje (rok 2017). Dostávala impulzy z okolí, na které 

nereagovala. V soukromí pociťovala spokojenost a zázemí. Není si vědoma toho, že by 

prošla všemi fázemi, které jsou pro tento syndrom typické. Neobjevil se u ní žádný 

dlouhodobý odpor k práci, žádné deprese nebo fáze frustrace, to vše na ni dolehlo až ve 

fázi, kdy už nebyla schopna pracovat. Uvádí, že euforie a nadšení dominovaly dlouhou 

dobu. Její práce ji vždy těšila a naplňovala. Patřila k lidem, kteří dělají to, co je doopravdy 

baví. To, co si uvědomila až ve fázi uzdravování bylo, že neposkytovala jen kosmetické 

a poradenské služby. Byla také pro své klientky vrbou, která jim naslouchala, dávala jim 

ze sebe energii, podporovala, povzbuzovala a neuměla se z přijatých informací „očistit“. 

Příliš si lidi pouštěla k sobě. Propad z dlouhodobé euforie byl posléze velmi rychlý jakoby 

se fáze frustrace a apatie slila v jedno. Jednoho dne, lidově řečeno, zůstala ležet (léto 

2017).  

 

Detail atributů vedoucí k syndromu vyhoření: perfekcionistka, potřeba mít vše pod 

kontrolou a každému klientovi dávat ze sebe absolutní maximum. V určité životní fázi již 

zaběhlého a stabilního podnikání se rozhodla rozšířit své služby o výživové poradenství, 

což si žádalo kompletně nové, větší prostory (rok 2016). Klientka vyhodnotila jako 

nutnost, vyzkoušet na sobě výživové produkty a ušít si na míru dietní program (i přesto, 

že její BMI bylo v pásmu průměru). Držela se zásady nenabídnout klientovi něco, co 

sama nezkusí, což zrcadlilo její poctivost a perfekcionismus. Pracovala 12 hodin denně, 

udržovala chod původních kosmetických služeb a ladila každý detail nových služeb 

včetně celého procesu přestěhování kosmetického salónu do nových prostor. Velmi 

těžce nesla případnou kritiku okolí k novému prostředí služeb, takže dřela ještě víc. 

Otázkou je, zda to kritika byla. Extrémní pracovní tempo trvalo ¾ roku. V tomto období 

zhubla 10 kg, a i přes velké pracovní nasazení vyčlenila poctivě svůj čas na děti, manžela 

a domácnost. Zcela upozadila sebe. Vedla ji silná touha a vůle každou roli zvládnout 

perfektně. Postupně přišla o veškerý vlastní odpočinek a přestala se věnovat svým 

zálibám (sport, relaxace atd.) Přestala se stýkat s přáteli. Spokojeni klienti, fungující 

business, zaopatřené děti a domácnost byly její priority. Nadále pokračovala v nízko-

sacharidovém příjmu a dělala maximum pro svůj štíhlý vzhled, i kvůli předmětu 

podnikání. Status „hodné holky“ v kombinaci s pracovitostí, konzervativním pohledem na 

vedení domácnosti a perfekcionismem jí bránily říkat si o pomoc, vyhodnotila to jako 

vlastní povinnost a zodpovědnost to vše zvládnout sama. Byla vychovávaná v duchu 

postoje: neodmlouvat, nestěžovat si, pomáhat druhým a pečovat o ně, dotahovat věci 

do dokonalého konce a nespokojit se s průměrem. První momenty, kdy zaznamenala, 
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že se s ní něco děje přicházely večer, v době, kdy už rozšířený business fungoval. 

Objevil se strach ze selhání a vtíravé iracionální myšlenky, zdali budu schopna naplnit 

očekávání klientky v následujícím dni. Ten strach postupně přerostl v panické ataky, 

fyziologicky se přidal třes rukou a postupně i třes celého těla, nadměrné pocení a 

dušnost vždy před tím, než se měla věnovat klientům. Jednoho dne ráno již nebyla 

schopna zdárně dokončit kosmetické ošetření. Byla bez energie, cítila se jako troska. 

Bez přemýšlení si zabalila všechny věci v salónu, prostřednictvím textové zprávy zrušila 

všechna domluvená setkání s klienty. Poprvé bez jakéhokoli vysvětlování. Manžel ji 

nalezl ležet doma. Ve stavu práce neschopné zůstala 7 měsíců, v péči psychiatra 1 rok, 

medikace: antidepresiva a léky na spaní. 

 

Témata, na kterých se pracovalo v psychoterapii: vlastní sebehodnota, sebedůvěra, 

vztah k sobě a ke svému tělu, ženskost, status „hodná holka“, strach o lásku 

druhých, neschopnost dovolit si odpočívat, silná potřeba být dokonalá ve všech 

životních rolích, vtíravé myšlenky a úzkost, potřeba kontroly a vysoká míra 

zodpovědnosti za vše, neschopnost říkat si o pomoc, práce s vlastní energií a 

hranicemi pro ostatní, ochota dovolit ostatním ji pomoci nebo schopnost přijímat 

podporu a pomoc. 

 

Stručný popis terapeutického přístupu a technik: Kognitivně-behaviorální terapie 

(KBT) pro změnu nastavení myšlení (míra kontroly, zodpovědnost, touha po 

dokonalosti). Vedení deníku, techniky pochvaly sebe sama a denní nalézání drobných 

úspěchu nebo radosti (posilování sebelásky).  

Terapie zaměřená na emoce (EFT) pro budování vztahu k sobě a legitimizace svých 

emocí, práce s emocemi tak, aby neovlivňovaly ztrátu další energie. 

Naslouchání terapeuta a citlivý nedirektivní individuální přístup založený na respektu 

klienta, podpora a víra ve schopnost rozvíjet se či dosáhnout změny (Humanistický 

přístup). 

Relaxace – nácvik, dechová cvičení, hledání zdrojů efektivního odpočinku (procházky, 

čtení, přednášky Duška a Dr.Šuly, poslouchání audio knih atd.). Práce na spánkové 

hygieně, autogenní trénink, vytváření nových stravovacích návyků. Posilování vztahu ke 

svému tělu. 
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Kromě individuální terapie – systemický přístup, práce s rodinou. Edukace. Začlenění 

nejbližší rodiny do podpory. 

Petra pracovala s terapeutem a psychiatrem současně. 

 

Současná situace klientky: Petra se začlenila do pracovního procesu po zhruba 7- 8 

měsících, a to velmi pozvolna (jaro 2018). V rámci podnikání omezila některé nabízené 

služby. První půl rok po uzdravení pracovala méně než polovinu běžné pracovní doby 

(7-10 klientek týdně). K plnému výkonu se již nikdy nevrátila, její pracovní týden má 4 

dny a vytíženost drží již druhým rokem na 75% běžné pracovní doby. Volný den v týdnu 

věnuje sama sobě. Přijímá pomoc blízkých a více deleguje v rámci nejbližší rodiny. Petra 

uvádí, že nejvíce ji z celého procesu uzdravování pomohlo uvědomění, jaká je to úleva, 

když si řekne o pomoc. „Nemusím být ve všem perfektní a nemusím vše zvládnout 

sama“. Nejbolestnější etapou byla práce na úzkostech, práce s hranicemi, říkání „ne“, 

strach, aby nepřišla nová panická ataka. Pomohlo nalézání zdrojů, které napomáhají 

odbourávat strach. Do dnešního dne bojuje s občasným návratem „staré Petry“, což je 

pak tvrdá práce udržet si limity a nepřepracovávat se, a přitom držet režim, který 

pomáhá. A jeho pravidelnost. Říká: „Někdy to svádí, když cítíte dost energie“. 

3.2 Kazuistika 2 

4. Jana, 40 let, syndrom vyhoření  

5. svobodná, bezdětná, VŠ ekonomická, magisterské studium softwarové 

analýzy. Zaměstnaná jako OSVČ (od roku 2009), podnikající v oboru rozvoje 

a vzdělávání, lektorka, tutor na MBA studiích, odborná konzultantka, 

mentorka. Do roku 2009 zaměstnaná jako auditorka, projektová manažerka, 

v top managementu působila 10 let. 

 

Stručný subjektivní popis průběhu: klientka si uvědomovala nutnost změny už když 

přecházela ze zaměstnaneckého poměru do statusu OSVČ. V zaměstnání kromě 

náročnosti manažerské pozice si zažila i šikanu, psychický nátlak a vydírání od 

zaměstnavatele. K podnikání se odhodlala v roce 2009, v době ekonomické krize, 

s minimem finančních rezerv a obrovským zápalem pro novou pracovní dráhu. Hnacím 

motorem bylo vymanit se z manipulativního vztahu s nadřízeným, s cílem úplně nového 

začátku. Začala tzv. „přepáleným startem“ aniž by si v té tobě byla vědoma jakou 

souvislost to má se syndromem vyhoření. Obrovský zápal a nadšení držela několik let. 
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To, co ji od začátku táhlo dolů bylo: neschopnost říkat si „svoji cenu“, neřešení 

nastavování hranic druhým v kombinaci s absencí podpory a zázemí v soukromí 

(nefunkční partnerský vztah a komplikované vztahy v rodině). 

Klientka si je vědoma fáze frustrace i fáze apatie doprovázené zdravotními problémy. Na 

úrovni těla to byly opakované záněty dutin, zlomeniny, popraskané vazy, bolesti kloubů 

jako následky sportovního přetížení bez kompenzace odpočinkem. Psychicky se u ní 

střídaly fáze breku, úzkosti, hysterie, které byla schopna ovládat maskou profesionality 

pouze v rámci výkonu své profese, kde časem klienty, které rozvíjela už brala jen jako 

„další kus“. Na jaře roku 2018 pozastavila svoji činnost a vysloveně „utekla“ před lidmi 

do neznámých krajů (Nepál, Himaláje, Bali, Peru). S tímto datem pojí své vyhoření. 

Z cest se vrátila na jaře 2019, za finální uzdravení považuje listopad 2019 po 

prodělaných terapiích. Ve stavu „bez práce“ zůstala 12 měsíců, v péči výživového 

poradce a v terapeutické péči půl roku, bez medikace. 

 

Detail atributů vedoucí k syndromu vyhoření: Jana byla extrémně pracovitá, vždy 

ochotná, s obrovským zápalem pro vše, co v životě dělala. Sama to nazývá až 

sebeobětováním pro druhé. A to nejen v pracovní oblasti, ale i v partnerství a v rámci 

pomoci nejbližším. Samotným stresem v počátcích jejího podnikání byla nejistá doba a 

ekonomická krize sama o sobě. Navíc, mezi zaměstnáním a podnikáním neučinila 

žádnou pauzu na odpočinek. Ani neřešila prodělanou šikanu na pracovišti, nezabývala 

se otázkou, proč se to dělo zrovna jí. Jana neuměla řádně ohodnotit svoji práci, a tak 

byla „nucena“ brát si více zakázek, aby se uživila. Nevěřila si. Byla často druhými 

využívána. V soukromí se potýkala s komplikovaným vztahem, starala se o domácnost, 

přizpůsobovala se potřebám partnera, dokazovala, že je dost dobrá a dělá dost, řešila 

jeho nevěry a opakovaně vztah ukončovala. Nikdy ne definitivně. Žila v závislostním 

vztahu. K tomu podporovala rodiče a urovnávala napjaté rodinné vztahy. Tato potřeba 

přicházela ze strachu z konfliktů. Dokonce byla šikanována starší sestrou. Současně 

bojovala, a to dlouhodobě, ve vztahu s otcem, který léta podkopával její sebejistotu což 

v té době vyústilo k přerušení kontaktu s ním, a to ji stálo další energii.  Cítila se 

využívaná i ve vztazích. Nízké sebevědomí si kompenzovala ve sportu, vrcholově 

závodila v „Mountain biking“ na zahraniční úrovni a podstoupila pravidelně dva 

půlmaratony ročně. Časem sport opustila, nezbývala na něj ani fyzická ani psychická 

síla. Věnovala se pouze svému podnikání a všechnu energii vkládala do zvelebování 

businessu. Stres začala kompenzovat nezdravými sacharidy. Přibírání na váze, které 

s životním stylem bylo spojeno brala jako další selhání a začala mít k sobě ještě 
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negativnější postoj než kdykoli předtím. Potýkala se zdravotními problémy a velkou 

únavou. Rozhodujícím momentem pro pozastavení činnosti byla otázka od studentů, při 

výuce „Motivace a vedení lidí“, na její vlastní způsob dobíjení baterek a recept na 

spokojený život. Přes vlastní pláč nebyla schopna pokračovat a byl to moment, který 

rozhodl o dlouhé pracovní pauze.  

 

Témata, na kterých se pracovalo v psychoterapii: vlastní sebehodnota, vztah k sobě 

a ke svému tělu, sebejistota, přílišné obdivování druhých a dehonestování sebe 

sama, sebekritika, status „hodná holka“, strach, o lásku druhých, podléhání 

manipulaci a citovému vydírání, závislostní vztah, neschopnost dovolit si odpočívat, 

silná potřeba být dokonalá, vtíravé myšlenky a úzkost, potřeba kontroly a vysoká 

míra zodpovědnosti za vše, přitom problém s vlastní sebekontrolou, neschopnost 

říkat si o pomoc, neustála ochota pomáhat druhým, podporovat je i tam, kde o to 

nestojí, práce s vlastní energií a hranicemi pro ostatní. 

 

Stručný popis terapeutického přístupu a technik: Kognitivně-behaviorální terapie 

(KBT) pro změnu nastavení myšlení (míra kontroly, závislosti, touha po dokonalosti). 

Práce na tématu „Líbím se sama sobě“. Vedení deníku, celková změna denního režimu, 

úprava stravování a nové stravovací návyky, přístup k jídlu, techniky pochvaly sebe 

sama, denní záznam toho, co se podařilo. Řád, který by se stal zdrojem síly a stability a 

umožnil zakotvení a fungování v životě Jany. Hledání vnitřní rovnováhy. 

Terapie zaměřená na emoce (EFT) pro budování vztahu k sobě a legitimizace svých 

emocí, práce s emocemi tak, aby neovlivňovaly ztrátu další energie. Vizualizace 

prožívaného, přes obrazy, tvary. Práce se strachem a úzkostí.  

Naslouchání terapeuta a citlivý nedirektivní individuální přístup založený na respektu 

klienta, podpora a víra ve schopnost rozvíjet se či dosáhnout změny (Humanistický 

přístup). Pomoc a podpora po rozchodu s partnerem. Učení se dovolit si emoce.  

Existenciální psychoterapie: pomoc při pojmenování „co chci já“. Proč tady jsem. Moje 

hodnoty a integrita. 

Konstelační terapie – s cílem najít své odpovídající místo v rámci vztahového 

systému rodiny jako i místo v partnerství.  

Relaxace a meditace – nácvik, dechová cvičení, hledání zdrojů efektivního odpočinku a 

znovuobjevení koníčků (procházky, čtení, jóga). Práce na spánkové hygieně, 
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pravidelnost, autogenní trénink. Čerpání energie z aktivního odpočinku, hledání 

odpočinku, který zcela nevyčerpá. 

Psychosomatika – Edukace souvislostí (emoce – tělo). Propojování se s tělem. 

Uzdravování fyzické bolesti.  

Je nutné sdělit, že terapie proběhly v několika fázích s několika terapeuty. 

Nejsouvislejší terapeutická péče probíhala po návratu ze zahraničí.  

 

Současná situace: Jana se začlenila do pracovního procesu po 12 měsících cestování. 

Součástí začleňování byla několikaměsíční terapie. Má ukotvené své limity, pravidla a 

rituály – pracovně i v soukromí vyhodnocuje, kde má cenu ze sebe investovat do 

druhých. Hlavní pravidlo při akceptování zakázek je, že to, do čeho vstupuje, ji musí 

dávat smysl a mít přidanou hodnotu. Zakázka musí být motivující i pro ni samotnou, 

nejen pro klienta a vždy v souladu s osobními hodnotami (osobní integrita). Musí to dávat 

smysl i finančně. Má stanovené časové limity, pracuje maximálně do 17 hod. Rituálem 

je pravidelná meditace (ráno i večer), imaginace, jóga, procházky. Rozvíjí se v oblasti 

psychologie. Uvažuje dokonce vstoupit do sebezkušenostního výcviku. Chtěla by 

vyzkoušet arteterapii. V barvách, obrazech a imaginacích nalezla cestu k sobě. Jana 

uvádí, že nejvíce ji z celého procesu uzdravování pomohlo prozření, že je v závislostním 

vztahu, a to nejen partnerském, že celoživotně míjí sebe sama. Nejbolestnější etapou 

byly opakované pády, udělat životní změnu doopravdy a nenamlouvat si, že je 

odpracováno. Do dnešního dne objevuje a hledá, jaké to je žít svůj vlastní život a ne cizí.  

3.3 Propojení symptomů kazuistik a uplatnění integrativního 

psychoterapeutického přístupu v léčbě syndromu vyhoření 

 

V této kapitole popíšu, jak bychom mohli přistoupit k uchopení syndromu vyhoření u 

klientek z kazuistik. Budu se zaměřovat na jejich společné znaky. Cílem je nastavit 

integrativní přístup.   

Integrativní přístup dle Timuľaka představuje kombinaci tří velkých teoretických proudů. 

Psychodynamický přístup, kognitivně-behaviorální a humanisticko-existenciální. Může 

se jednat o ad hoc přístup podle povahy pacienta nebo o systematický transteoretický 

přístup jako je třeba přístup Norcrosse, Prochásky, v Česku Kratochvíl, Vymětal atd. 

(Timuľák L., 2014, s.15). „Integrativní psychoterapeutický směr se snaží různé léčebné 
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postupy, přístupy, metody, teorie a jejich nosné části sjednotit a využívat v praxi 

zohledňující individualitu klienta.“ 

(https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/integrativni-psychoterapie) 

 

Když si vyhořelý uvědomí závažnost situace, je obvykle tak pozdě, že již nemá sílu 

zvládnout to sám. To je důvod, proč je uzdravení téměř nereálné bez pomoci odborníků. 

Za optimální považuji kombinaci psychoterapeuta a psychiatra. Psychiatr může stanovit 

a upravovat správnou medikaci. Psychoterapeut vyhořelého doprovází, podporuje a 

motivuje. Doporučovala bych mezi terapeutem a psychiatrem udržovat komunikaci o 

vývoji stavu klientky. V léčbě syndromu vyhoření považuji integrativní přístup za 

nejoptimálnější. Terapeut – „integrativec“ může klientce „ušít terapii na míru“. Je schopen 

v jednom terapeutickém procesu využívat kombinaci všech uvedených základních 

teoretických směrů. To samozřejmě klade vysoké nároky na terapeuta a jeho seberozvoj 

nejen v technikách a metodách jednotlivých terapeutických přístupů. 

Rozhodujícím činitelem je působení psychoterapeuta, který může s klientem zaměřit 

terapii na určitý příznak (symptom), který se snaží odstranit nebo psychologické 

působení kauzální (má odstranit příčinu). Dále může integrativní psychoterapeut 

provádět sezení direktivním nebo nedirektivním přístupem. Podle účinných léčebných 

faktorů je psychoterapie sugestivní, racionální, abreaktivní (odreagující), dynamická, 

korektivní (upravuje mezilidské vztahy) aj. 

(Irmiš, F., 1996. str.164-165) 

 

Porovnáme-li symptomy obou klientek v kazuistikách, tak nalezneme minimálně 80% 

shodu faktorů, které k syndromu vedly, přesto, že oba životní příběhy jsou zcela rozdílné. 

Nicméně mají velmi podobný konec. Můžeme dokonce konstatovat, že obě případové 

studie mají velkou provázanost s popsanými vlastnostmi / faktory, uvedenými 

v teoretické části, v kapitole 2.4. Klientky patřily k typům lidí, které popsal Freudenberg, 

ale ještě více odpovídaly popisu dle zkušeností Mirriam Priez. Ze čtyř, Priezovou 

uvedených základních vlastností, se u obou klientek objevily všechny.  
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Pro přehlednost uvádím zkrácený souhrn společných znaků. Budu z nich vycházet pro 

nastavení možného terapeutického procesu. 

• nízká sebehodnota, sebedůvěra, vztah k sobě a ke svému tělu 

• status „hodná holka“, strach o lásku druhých 

• neschopnost dovolit si odpočívat, neschopnost říkat si o pomoc a 

pomoc přijímat 

• silná potřeba být dokonalá ve všech životních rolích, 

perfekcionismus 

• vtíravé myšlenky a úzkost, potřeba kontroly a vysoká míra 

zodpovědnosti za vše 

• práce s vlastní energií a hranicemi pro ostatní 

 

V samotném popisu terapeutického přístupu v každém příběhu jsem uvedla, jak byly 

klientky samy schopné definovat to, na čem s terapeuty nebo i samy pracovaly. 

Strukturování jejich léčby je obohaceno mojí kategorizací do jednotlivých terapeutických 

směrů, aniž bych věděla, jestli terapeuti, kteří s klientkami pracovali, tyto směry záměrně 

kombinovali s ohledem na integrativní přístup nebo ne.  

Nemohu s jednoznačností garantovat integrativní rámec procesu, jelikož to nebyly moje 

klientky. U Jany byl terapeutický proces hodně fázovaný, navíc se pokoušela v určitém 

období uzdravit sama (Jana měla celkem 3 terapeuty s časovým odstupem, a každý 

z nich se zaměřoval na jiné oblasti, pracovalo se na různých zakázkách, vzbuzuje to 

dojem neucelenosti, nesystémovosti). Petra kombinovala terapie s konzultacemi u 

psychiatra a velkou roli sehrála sebereflexe, seberozvoj a individuální práce na sobě na 

základě vlastní edukace. 

 

Pro nastavení vhodného terapeutického procesu v rámci integrativního pojetí je 

podstatné pojmenovat zakázku explorativním rozhovorem, formulovat základní strategii 

léčby, zkoumat základní problémová témata a prohlubovat porozumění těmto tématům. 

Současně je v integrativním přístupu nutné přizpůsobit se specifickým projevům klienta, 

doprovázet ho při zavádění změn do klientova života a sledovat proces zavádění změn. 

Je důležité zvědomovat klientkám příčiny vyhoření uvnitř sebe, ne je hledat ve vnějším 

světě. Velmi důležité a zásadní je nejen samotné naslouchání klientce, parafrázování, 

shrnování, ale i opakování toho, co terapeut od klientky slyší, jak řečené vnímá. 

Pracujeme s přenosy a doptáváme se odkud ze svého života již toto zná. Nad tím vším 
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stojí v integrativním modelu vytvoření pevného terapeutického vztahu. Cílem je pracovat 

systematicky a efektivně.  

Vycházím ze zkušenosti, že dobrý start je podstatný pro další vývoj v terapii. Proto bych 

byla velmi pečlivá v samotném kontraktování. Považuji za důležité dojednat s klientkou 

frekvenci setkávání, délku sezení, pro ni vyhovující způsob práce a vyhovující přístup 

terapeuta, tzv. setting (Zde je možné využít Cooper - Norcrossův dotazník preferencí 

C-NIP). Bude nutné zohlednit stav vyčerpání, únavu a fyzické možnosti klientky. 

Významnou roli sehraje i společná pravidelná revize kam směřujeme, co se klientce 

povedlo, jaké další faktory do procesu uzdravování vstupují, provádět případné 

rekontraktování.  

Tvůrcem přístupu orientovaného na klienta je Carl Rogers. Fáze explorace (zkoumání) 

se zakládá tak na tzv. rogersovském přístupu. Pomocí vedení explorativního rozhovoru 

můžeme pojmenovat konkrétní zakázku, pravidelně ji vyhodnocovat a případně 

provést zmíněné rekontraktování. „V případě exploračních terapií (psychodynamických, 

experienciálních) je formulace případu víc otevřena a mění se během terapie.“ (Timuľák, 

L., 2014, s.49)  

Vzhledem k faktu, že problémů vedoucích k diagnóze je u klientek mnoho, je vhodné 

povzbuzovat k exploraci, pokládat otevřené otázky a pokusit se pojmenovat hlavní 

problém. Pomocí škály můžeme nechat klientku určit intenzitu jednotlivých 

problémových oblastí. Po diagnostickém posouzení bych doporučovala s klientkou projít 

návrh léčebného plánu.  

V obou případech nebylo hlavním směrem terapie rozhodování se o změně zaměstnání. 

Obě klienty potřebovaly změnu návyků, přístupu k práci, rolím, a hlavně změnu 

v přístupu k sobě samotné. Potřebovaly začít se soustředit na vnitřní svět svých prožitků, 

pojmenovat si smysl života, svobody a odpovědnosti. Přístup, který bych zde volila je 

důraz na jedinečnost a neopakovatelnost (individualitu) klientky, s cílem pochopení a 

naplnění vlastní hodnoty, existence a umění být sama sebou. Zde bych vycházela 

z přístupu existenciální psychoterapie. Terapeut pomáhá klientce nalézat řešení 

v situacích existenciální frustrace, učí klientku soustředit se na svět vnitřních prožitků. 

Hlavním terapeutickým prostředkem se stává pomoc při nalezení smyslu života 

objevováním a naplňováním hodnot. (internet.zdroj: Kebza, V. – Šolcová, 2003, s.18-19) 

Velmi intenzivně bude nutné pracovat s „obranami“ (ego-obrannými mechanizmy). Klient 

přicházející se syndromem vyhoření má typické obrany: racionalizace, somatizace, 

popření a hledá důvody proč se mu to stalo v samotném vnějším světě (externalizace 

viny).   
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Velmi užitečný se mi u syndromu vyhoření jeví kognitivně-behaviorální přístup. Tento 

přístup zkoumá vlastní poznávání, projevy myšlení. Zaměřuje se na vnitřní řeč, tedy 

způsob, jakým promlouvá člověk sám k sobě. Zde se můžeme zaměřovat nejen na 

změnu nevhodného chování, obranných mechanizmů, ale i myšlenkových procesů. Je 

to cesta, jak lépe zvládat situace, které klientku stresují a naučit se o nich jinak přemýšlet. 

Významné je zde úsporné časové rozpětí psychoterapie, aktivní spolupráce mezi 

terapeutem a klientem, zaměření na přítomnost, konkrétní ohraničené problémy na to, 

co je pozorovatelné a vědomé. Stanovují se konkrétní funkční cíle, které směřují 

k samostatnosti klientky. Procvičováním získává dovednosti, zvládá situace, zvyšuje si 

pocit vlastní zdatnosti a hodnoty. (Baštecká, B. – Goldmann, P., 2001. s.100-101)  

Konkrétním postupem by mohl být asertivní trénink, kde se klientka učí rozeznávat 

myšlenky, které jí brání v asertivním jednání. Cílem je nahradit je asertivním myšlením 

a umět obhájit svá práva. Jde o to, aby se klientka naučila volně a přiměřeně vyjadřovat 

pocity, s respektem k pocitům druhých, ale ne na úkor svých vlastních. Zde doporučuji 

trénink kombinovat s technikou, kde klientka může zhmotnit vnitřní hlas který k ní 

promlouvá do předmětu nebo kresby, pojmenovat si ho. S tímto zhmotněním můžeme 

pracovat později v rámci další techniky židlí (uvádím dál v textu). 

Další z možných metod je tzv. kognitivní restrukturalizace, neboli „rozumové 

přerámování“. Někteří autoři o této metodě hovoří jako o RET abecedě, která je typická 

pro racionálně-emoční terapii. Obojí je způsob, jak zpochybnit niterná (jádrová) 

přesvědčení, iracionální stresující postoje a negativní myšlenky, které může klientka 

nahradit alternativami, které vedou k mírnějším a prospěšnějším emocím. RET se ovšem 

mnohem více zaměřuje i na prožívané pocity, které jsou vyvolané iracionálním a 

negativním myšlením.  

Postup metody: 

A. Nejdříve si musí klientka niterná přesvědčení, stresující postoje a 

myšlenky uvědomit a zapsat si je. (Př. „…ať se děje cokoli, musím tu 

zakázku dostat a zalíbit se. Jestli to nedopadne, bude to hrozné! Bude to 

důkaz, že jsem neschopná a neudržím si žádného klienta.“) 

B. Následně myšlenky zkoumáme, jejich následky a zpochybňujeme pomocí 

specifických otázek. (Důsledek je, že klientka se cítí sklíčeně, mizerně. 

Zpochybnění: „Proč se musím tomu člověku zalíbit? Kde je napsáno, že 

mi musí dát tu práci? Na základě čeho, je to důkaz, že jsem neschopná...?“ 

atd.) 
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C. Vytvoření alternativy, nové filosofie („Možná to bude hodně nepříjemné, 

ale nebude to stoprocentně hrozné, mohlo by to být totiž ještě horší. Je to 

jenom nepříjemné, nic víc. A toto odmítnutí nevypovídá o mojí kvalitě…“) 

D. Otestování alternativy v praxi 

E. Uplatnění nového myšlení, pokud tato alternativa funguje 

Touto technikou můžeme postupně pracovat na všech zapsaných myšlenkách klientky 

a společné hledat zpochybnění iracionálních postojů. (Ellis, A., 2010. s.71-75) 

V rámci kognitivně-behaviorálních přístupů byly rozvinuty behaviorální techniky, mezi 

které patří i metoda expozice. Expozice může v terapii vyhořelé pomoci „poprat se“ 

s úzkostí. Expozice se skládá z imaginárního či reálného vystavování se podnětům 

vzbuzujícím úzkost.  Často se kombinuje s výše popsanou technikou kognitivní 

restrukturalizace, ale také se zklidňujícím dýcháním nebo relaxací.  

Techniky experienciální (zaměřené na klienta) slouží v procesu psychoterapie ke 

zkoumání a změně prožívání. Pocházejí z behaviorální tradice, jde hlavně o relaxační 

techniky typu autogenní trénink, progresivní svalová relaxace, zklidňující dýchání. Jsou 

to velmi důležité stavební kameny, které v terapii s vyhořelým mají své podstatné místo 

a já je doporučuji jednoznačně integrovat. Naučí klienta uvolnit se, což je v životě 

vyhořelého velmi důležité, a to nejen v procesu uzdravování. Kvůli jejich délce, Timuľák 

doporučuje, používat je především jako domácí úkoly. Dle mého názoru je vhodné, 

pokud o to klientka stojí, věnovat nácviku minimálně jedno terapeutické sezení. Přikláním 

se k tomu proto, že u lidí se syndromem vyhoření jsou relaxace a dechová cvičení 

obvykle jedna velká neznámá, často je to první zkušenost a je podstoupená s velkou 

nedůvěrou. 

Základním dechovým cvičením pro začátečníka může být dechová technika 3-4. 

Její podstata spočívá v hlubokém nádechu na tři delší doby primárně do břicha (snaha 

o nafouknutí tzv. břišního balónu), nádechu do plic a míst pod klíčními kostmi a pomalém 

výdechu na čtyři delší doby, kdy postupně vytlačujeme všechen vzduch z těla ven. Je to 

základní dechové cvičení pro uvolnění úzkosti.  

Když toto klientka zvládne, může zkusit dechovou techniku 4-7-8. Nádech je na čtyři 

doby, sedm dob se dech zadržuje a osm dob se vzduch pomalu vytlačuje ven z celého 

těla.  

Samostatnou skupinou technik jsou meditace. Wikipedie uvádí, že meditace je technika, 

pomocí které se člověk učí kontrolovat své vlastní myšlenky, rozumět svým pocitům a 

poznávat sebe sama. Člověk vstupuje sám do sebe a pozoruje své vnitřní procesy a řídí 
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je. Patří k technikám k prohlubování soustředění. 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Meditace) 

Je dobré s klientkou sestavit osobní plán meditační praxe. Nejprve se jim učíme formálně 

(typ meditace, způsob provedení atd.), později může klientka využit krizových 

meditačních technik, které použije v konkrétní nepříjemné situaci a emočním stavu.  

Technika Základní meditace s útočištěm ve vnější realitě: 

Spočívá v uvědomování si okolní přírody nebo světa a může být velmi nápomocná při 

léčbě syndromu vyhoření. Je vhodná pro začátečníky a tam, kde klientka není ještě 

připravena anebo zvyklá zaměřovat pozornost do svého nitra.  

Účelem je prozkoumat všechno, co má klientka v zorném poli a popsat to. Venku 

v přírodě anebo uvnitř v místnosti. Jestliže se mysl začne zabývat myšlenkami nebo 

pocity, je potřeba opatrně ji přivést zpět a znovu se soustředit na vnější svět. Provádění 

meditace by mělo trvat 20 minut, aby se povedlo navodit dostatečnou míru koncentrace. 

Techniku lze použít kdykoli během dne, dokonce je využitelná i při intenzivní úzkosti. 

(Siegel, R., D. 2016. s.129) 

Další neodmyslitelnou metodou u syndromu vyhoření je vedení deníku, kde kromě 

myšlenek, snů, pocitů, s použitím domluveného škálování intenzity, může klientka také 

strukturovat svůj den. Zde je možné využít pracovitosti a cílevědomosti, které v sobě 

klientky mají, rolí terapeuta ovšem je, udržet vedení deníku a plánování ve zdravé míře. 

Deník může také sloužit jako studna témat v rámci individuální terapie a důkaz na 

poukázání faktu, kolik toho klientka zvládá, přesto, že má pocit, že nezvládá nic. 

Čerpáme z drobných věcí, malých událostí a pokroků (krátká procházka, péče o 

zevnějšek, nákup, poslech rádia, krátký rozhovor s někým, uvaření si jídla atd.).  

Je vhodné pracovat s tzv. domácími úkoly, např. technikou „Deset prstů vděčnosti“ 

(klientka hledá za co je ve svém životě vděčná, čímž podporuje hledání smyslu bytí), 

technikou hledání „Co si na mě zasluhuje obdivu“ (buduje vztah k vlastnímu tělu a nitru), 

„3 věci, které se dnes povedly, které jsem zvládla“ (sebeocenění, práce na sebehodnotě) 

atd. 

Deník můžeme využít i ke změně životního stylu v oblasti stravovacích návyků. 

Psycholožka a psychoterapeutka Iva Moravcová uvádí, že při léčbě vyhoření je otázka 

na životosprávu dokonce jedna z prvních. „Nemůžeme společně překonávat životní 

obtíže, pokud jsou zničení a bez energie. Nemůžeme filozofovat, dokud jsme nevyřešili 

základní věci…životospráva a biorytmy jsou základ, na němž lze pak budovat další 

patra.“ (Moravcová, I., 2019. s.21) 
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S vyhořením opravdu velmi úzce souvisí nezdravý životní styl, nepravidelné stravování, 

jídlo ve spěchu, někdy dokonce i hladovění, často vysokosacharidové jídla a potraviny 

rychlé přípravy s tzv.“prázdnými kaloriemi“ (bílé a sladké pečivo, fast food jídla, 

polotovary atd.). Je nutné se zaměřit i na úpravu stravy, dodat tělu vitamíny a potřebné 

látky, naučit se pravidelnosti, a hlavně klidu při jídle a vnímání požitku z jídla. I v této 

oblasti může klientka trénovat „mindfulness“ (metoda všímavosti). 

Spánek, odpočinek, regenerace hrají zásadní roli při léčbě vyhoření. V deníku doporučuji 

klientkám vést plán meditace, provádět záznam dechových cvičení a reakcí těla na něj, 

nácvik a vztah k relaxaci, záznam z imaginace, pracovat s barvami (podbarvovat den 

v deníku barvou dle svých pocitů). Může plánovat procházky a drobné činnosti, z kterých 

lze čerpat pro posílení „mindfulness“ či sledování úpravy biorytmů a koncentrace. 

Klientka se tak učí být sama se sebou a prožívat (někdy zcela nové) pocity u odpočinku 

a času, který si věnuje. Po malých krocích si uvědomuje působení a přínosy odpočinku 

a času tráveného sama se sebou. 

Proti vyhoření pomáhá pohyb, klientka potřebuje „pálit“ škodlivé stresové hormony a 

vyplavit do těla jiné hormony, hormony štěstí, tzv. endorfiny. Deník může být využitý i 

pro plán pohybu, např. jógy a delších procházek. Otázkou jen zůstává, kdy je klientka 

schopna zařadit i tyto aktivity. Je nutné přistupovat pomalu a velmi citlivě, naslouchat 

duševním potřebám a fyzickým možnostem klientky. Cílem není přepracovávat klientku, 

to ona, vzhledem k minulosti, umí sama velmi dobře.  

Dobrým a zajímavým doplňkem může být i tzv. Inspirativní deník (vydalo nakladatelství 

GRADA), který pokládá jeho majiteli 52 inspiritativních otázek k sebepoznání. Uvádím 

příklad některých otázek, s kterými terapeut a klient mohou po jejich zodpovězení 

společně pracovat: 

 Napište seznam doposud nejšťastnějších chvil svého života. 

 Napište seznam věcí, kterých si nejvíce ceníte. 

 Napište seznam věcí, kterých byste si neměli všímat. 

 Napište seznam toho, co vám vždy zvedne náladu. 

 Napište své nejlepší vlastnosti. 

 Napište, co chcete uklidit ve svém životě. 

 Napište, co byste mohli udělat sami pro sebe. 

 Napište seznam toho, co byste chtěli do svého života přidat. 

 Napište, jak můžete oživit svůj životní prostor. 
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Velký význam shledávám ve vyhodnocování minulosti a „stavění“ budoucnosti klientky 

– technika životního bilancování. Podstata techniky je úvaha, co ze svého života 

minulého chci zanechat, co v něm už nechci a co potřebuji, aby do mého života připlulo. 

Nápomocná může být otázka: „Pokud budu pokračovat v životě jako doposud, co se 

stane? Co nejhoršího se mi může stát?“ Dobře se pracuje přes symboly, např. „Můj 

životní batoh“, který si klientka může nakreslit. Pojmenuje, co v něm je, co je v něm tak 

těžké, co z něj potřebuji vyhodit, aby se ji kráčelo životem lépe.  

V terapii je možné pracovat přes tzv. příběhové karty, naučit se obrázkem pojmenovat 

„co se mi to dělo“, hledat příčinu svého problému a uvědomovat si emoce, které se s tím 

pojí. V případě klientek z kazuistik by bylo zajímavé hledat, co stálo za neustálou 

ochotou bezmezně pomáhat ostatním a podporovat je. Co to u klientky „sytí“? Těmito 

technikami učíme klientku vedení dialogu sama se sebou. Vytváříme a posilujeme vztah 

k sobě a provádíme korekci vztahu k okolí. Klientka si může v mezidobí napsat dopis 

sama sobě. Témata dopisu mohou být různá. Pohled na dosavadní život z tzv. 

metapozice, téma uznání a pochvaly, co vše jsem dokázala a zvládla, téma uzavření 

staré životní kapitoly atd. 

Integrovala bych i techniku balančního kola neboli kola rovnováhy. Technika „Balance 

Wheel“ se často využívá i v koučinku. Je součástí přístupu Miltona H. Ericksona, 

amerického psychiatra, jehož metody a terapie jsou krátké, strategické a orientované 

na řešení. Kolo rovnováhy v sobě zahrnuje dva silné symbolické aspekty, kolo – znak 

dokonalého tvaru, zobrazující cyklus, řád a je symbolem štěstí a bezpečí. Rovnováha – 

specifický stav, který potřebujeme k životu. Základem techniky je X výsečí kruhu, které 

představují nejpalčivější a nejdůležitější oblasti života klientky, životní priority, životní 

hodnoty, které pro ni tvoří harmonii. Pracuje se opět se škálou, kde určujeme 

spokojenost, nespokojenost a stanovujeme žádoucí metu i co potřebuje klientka udělat, 

aby se na škále posunula žádoucím směrem.  

Vyhořelá klientka je samozřejmě na počátku terapeutického procesu bez energie. Tento 

stav vyčerpání a únavy můžeme uchopit a pozitivně využít ve prospěch klientky. Pomocí 

techniky „Energetický kotel“ (také koučovací technika) můžeme klientku přivést 

k uvědomění, co se děje, pokud energii jen odčerpáváme a nedopřejeme si příliv nové 

energie. Podstatou techniky je subjektivně určit v nakresleném kotli mezník, kde má 

klientka pomyslné minimum energie, pod které když klesne, nemůže již dál existovat. 

Společně s klientkou hledáme, kde je to její optimum a pomocí čeho (jakých aktivit, 

činností, věcí, lidí v životě) se energie v kotli doplňuje. Je velmi důležité, aby si klientka 

sama pečlivě a velmi konkrétně pojmenovala, co ji vysiluje a co posiluje. Každý má jiné 
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přívody i odvody ve svém energetickém kotli. Klientka má již osobní zkušenost, jak to 

vypadá, jak se cítí a jaké následky to má, když je na svém minimu.  

Nesmíme zapomínat na fakt, že práce s vyhořelým je terapeutická, a proto je vhodné 

pravidelně zkoumat, rozebírat a případně „ošetřovat“ emoce.  Ke spojení těla s emocemi 

můžou přispět techniky z Gestalt terapie. Gestalt terapie pomáhá rozklíčovat 

neuvědomované navyklé vzorce chování a vnímání. Klientka se tak učí řídit se svou 

svobodnou volbou a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.  Umožňuje vyzkoušet si 

nové vzorce chování, které pak klientce lépe fungují ve vztazích k okolí i sobě samé. 

Velmi dobře účinkuje na klienty s úzkostnými stavy, nízkou sebedůvěrou, depresemi a 

psychosomatickými potížemi. Její techniky mají přínos pro lidi, kteří se často přizpůsobují 

druhým a jsou perfekcionističtí. Práce s tělem vede klientku k uvědomování si pocitů ve 

svém těle a kde je ve svém těle cítí. Pacienti se syndromem vyhoření emoce redukují, 

jejich emocionalita je často deformovaná, mají však dostatečnou zásobu slov je vyjádřit. 

Je nutné počítat s tím, že je to pro ně, v mnoha případech, nová zkušenost. 

Velmi vhodnými se jeví techniky židlí: horká židle, prázdná židle a technika dvou židlí. U 

horké židle si klientka si vybere židli pro každou z alternativ v rámci dilemat, které řeší. 

Spolu s terapeutem prožívá své „tady a teď“ na každé židli a terapeut ji podporuje 

v uvědomění.  

Technika dvou židlí je technikou, která u vyhoření v procesu psychoterapie, může řešit 

vnitřní konflikt klientky, který je typický tím, že jedna část klientčiny self je kritická k jiné 

části self. Např. v případě našich klientek „Měla bych na sobě více pracovat.“ nebo 

„Nesmím si říkat o pomoc, působím pak neschopně.“ Jedna židle je znakem kritika a 

druhá židle znakem nositele kritizovaných vlastností. Je nutné, aby klientka na obou 

židlích hovořila přímou řečí, kvůli živosti zážitku. Terapeut může povzbuzovat k 

prožívání, projevovat porozumění, reagovat empaticky. Struktura této techniky podle 

Elliotta, 2004: 

1. Znak. Terapeut posoudí znak – vnitřní konflikt, kde je klientka sebekritická 

2. Iniciace dialogu na dvou židlích. Terapeut strukturuje techniku, je 

empatický, povzbuzuje.  

3. Prohloubení konfliktu. Podpora a formulace významných osobních 

pocitů na kritizované židli a na vyjádření hodnot a z nich vyplývajících 

nároků na kritizující židli 

4. Nové prožívání a sebeprosazení. Terapeut podporuje vyslovení pocitů 

směrem ke kritikovi a potřeb ve vztahu ke kritikovi. 

127 



5. Zjihnutí kritika. Terapeut podporuje změkčení kritika a vyjádření obav 

kritika o kritizovaného. 

6. Vyjednávání. Terapeut podporuje domluvu, co by kritizovaný od kritika 

potřeboval a co mu kritik dokáže dát. Co kritizovaný uskuteční pro to, aby 

naplnil kritikovi hodnoty a co už ne. 

(Timuľák, L., 2014. s.127-129) 

U prázdné židle terapeut umístí na židli něco ze života klientky a následně ji konfrontuje 

a vede k nové zkušenosti (předmět, obrázek, symbol). 

(https://www.psychopomoc.cz/2-3gestalt-terapie/) 

Pro terapeuta samotného je užitečné, v průběhu celé terapeutické léčby, citlivě 

kombinovat direktivní přístup s nedirektivní Rogerovskou psychoterapií, kde 

hlavními znaky jsou kongruence (opravdovost, nefalšovanost), bezpodmínečné 

pozitivní přijetí (akceptace a péče), empatické pochopení a vytváření 

podporujícího klimatu neboli schopnost pochopit subjektivní svět jiné osoby. 

Velmi důležité je vystihnout správný moment, kdy je klientka připravena 

pokračovat na své cestě bez podpory terapeuta. Přesto, že proces uzdravování 

syndromu vyhoření není zrovna krátký, klientka bude jednou „hozena“ do světa 

v kterém to potřebuje ustát sama.   

 

4. Závěr 

Syndrom vyhoření je pro toho, kdo si nim prošel, velmi nepříjemnou životní zkušeností. 

Je to bezpochyby vyčerpávající životní etapa. Může však být i cenným bohatstvím pro 

klienta v oblasti dosažení velmi zásadní životní změny.  

Moje motivace věnovat se tomuto tématu byla silná. Mám totiž osobní zkušenost 

a díky sebezkušenostnímu psychoterapeutickému výcviku jsem u sebe 

podchytila tento syndrom někde u fáze apatie.  

Otevřeně přiznávám, že když jsem si téma vybrala, netušila jsem, jak složité pro 

mě bude. Chtěla bych v závěru zmínit, které oblasti se mi jevily jako náročné a 

proč. Mohu potvrdit, že se ve své praxi setkávám s klienty, kteří vstoupili do 
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terapie a byli jednoznačně na cestě k vyhoření. Začali na sobě pracovat ve chvíli, 

než u nich došlo k poslední fázi této nemoci. Z tohoto důvodu jsem v práci 

analyzovala příběhy žen, které nebyly mými klientkami. Bylo celkem složité 

nastavovat proces uzdravení na poslední fázi vyhoření, když nemám osobní 

zkušenost. Jak již bylo řečeno, syndrom vyhoření je velmi plíživý a může mít 

velmi rozdílný průběh. Porovnávat dvě rozdílné kazuistiky se ve finále ukázalo 

jako náročné. Také osobnosti klientek jsou rozdílné a jejich přístup k uzdravení i 

délka léčby byly jiné. To mi na druhou stranu potvrdilo, co literatura uvádí. Co 

případ, to individuální cesta k uzdravení. Nelze tvořit univerzální plán. To se 

ukázalo být další komplikací při psaní této práce. Z tohoto důvodu jsem se 

primárně zaměřila na společné symptomy obou kazuistik.  

Chtěla bych zdůraznit, že není možné vzít moje návrhy na integrativní 

psychoterapeutický přístup k tomuto syndromu a v nějakém pořadí ho aplikovat 

u každého klienta. Snažila jsem se terapeutický proces uchopit co nejvíce 

konkrétně, doplnit ho o méně či více detailnější popis možných technik. Není 

nutné uplatnit vše. A naopak, možná bude nutné zařadit další nebo jiné metody. 

Do terapie bude vstupovat příliš mnoho faktorů, tak jako i vývoj nebo stagnace 

klienta, což není možné plně odhadnout předem. Naopak to považuji za 

nežádoucí, naváděli bychom tak terapeuta k předsudkové rovině, jak se bude 

klient chovat. To, co se ale určitě od terapeuta, který pracuje integrativně 

očekává, je jeho flexibilita a kreativita přes výběr vhodných přístupů, metod a 

technik vzhledem k osobnosti, psychickému a fyzickému stavu i prožívání klienta.  

Pokud hovoříme o změně, velmi náročné změně, kterou musel každý, kdo si 

uzdravením u syndromu vyhoření prošel, chtěla bych ještě na závěr zmínit model 

změny dle Norcrosse a DiClemente.  

Tento model můžeme dobře provázat se samotným vývojem syndromu vyhoření. 

Fázi prekontemplace, kde jde o fázi, kdy klienti zpravidla necítí potřebu změny, 

protože problém nevidí. Mohou být tlačeni ke změně okolím. Tato fáze bývá u 

rozvíjejícího syndromu bohužel dlouhá a může trvat i několik let. U klientek v této 

práci můžeme konstatovat, že Petra byla ve fázi prekontemplace až do poslední 

fáze syndromu vyhoření. Nepamatovala si, že by syndrom měl jakési fáze, 

vnímalo to jen její okolí. Fázi kontemplace, kde si klient už potřebu změny 
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uvědomuje, ale váhá a nerozhodl se pro ni. Nemá konkrétní kroky a pokud se mu 

povede zahájit terapii syndromu vyhoření v této fázi, může být velmi efektivní a 

úspěšná.  Ve fázi přípravy klienti touží okamžitě udělat nějaké kroky, ale pro tuto 

fázi je typické, že změny, pokud nějaké jsou, nedosáhly kritéria účinné akce. 

Bohužel, je to častá praxe i u syndromu vyhoření nebo některé z jeho fází, kde 

potenciální vyhořelý nějakou změnu provádí nebo to má v úmyslu, ale nepřeklopí 

to do účinné akce. V této fázi se pohybovala velmi dlouho druhá klientka, Jana. 

Samotná fáze akce již má své výsledky v oblasti změny chování, myšlení, které 

povedou a umožní změnu. Investuje se již značné množství času a energie. Jsou 

vidět pokroky. Mohli bychom ji v mém tématu nazvat procesem uzdravování. Za 

nejsložitější považuji fázi udržení. I podle Norcrosse a Prochásky je to velmi 

podceňovaná fáze. Nespočívá v tom, že klient má vše za sebou. Je to dynamická 

fáze a klient může sklouznout ke starým vzorcům chování. Může pociťovat 

selhání. Chtěla bych proto zdůraznit, že v samotném procesu uzdravování, v tzv. 

akci, je přínosné pracovat s klientem i na tom, že v určitých životních situacích 

se může objevit fáze recidivy. Je nutné klienta na tuto realitu připravit, ukázat mu, 

že je legitimní pociťovat selhání a vytvořit s ním případné scénáře, aby opět našel 

správný směr. Syndrom vyhoření, je totiž víc než jen projevem přetížení. 

Vyhoření je výzva. Výzva žít ne pouze fungovat. Žít autentickým a osobitým 

životem. 
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Psychoterapie v rámci dětského domova se školou a základní 
školou 

Mgr. Vendula Michálková 

 

Úvod            
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Důvod vzniku našeho DDŠ a ZŠ         

Cesta Rytíře z Kunčice – jak pracujeme s chlapci v DDŠ ZŠ     

- Příjem nových chlapců a přijímací rituál      

- Kreditový systém         

- Plnění rolí          

- Struktura etap  

- Výchovné činnosti v programu  

Závěr       

 

Úvod 

Pracuji devátým jako učitelka (speciální pedagog) v dětském domově se školou 

a základní školou (dále jen DDŠ a ZŠ), který je terciální prevencí v systému 

školství. Zajišťujeme péči o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo na základě 

předběžného opatření nařízeného soudem. Jsme školou zřízenou podle § 16 

školského zákona tedy škola zřízená pro podporu vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravý intelekt, LMR, SMR, 

PAS). Ve své práci jsem tedy využila především zkušenosti, které jsem získala 

v tomto zařízení, ale také v předchozí praxi učitelky v běžné základní škole, na 

prvním i druhém stupni. Využila jsem také znalostí, získaných v průběhu 

pětiletého sebezkušenostního výcviku ve Skálově institutu. 

V DDŠ a ZŠ Ostrava Kunčice zajišťujeme péči pro chlapce s nařízenou ústavní 

výchovou, se závažnými poruchami chování, s přechodnou nebo trvale duševní 

poruchou vyžadující léčebně výchovnou péči ve věku 6 až 26 let (povinná 
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školní docházka, v případě studia na střední škole mohou být chlapci v DDŠ i 

po skončení ústavní péče v 18 letech na vlastní žádost).  V našem programu 

zajišťujeme souběžně výchovné vzdělávací cíle a doprovodnou léčebnou péči, 

která by měla zamezit dalšímu prohloubení již vzniklých extrémních poruch 

chování. Všem našim chlapcům zajišťujeme díky přesně určenému režimu 

našeho zařízení individuální péči. Při vzdělání proto dbáme, aby vzdělávací 

program respektoval reálné možnosti našich chlapců, především na rozvoj a 

kultivaci osobností žáků i s mentálním postižením. Zde je kladen důraz na 

rozvoj individuálních schopností a možností chlapců, upevnění jejich sociálních 

kompetencí, které potřebují pro uplatnění v praktickém životě. Našim cílem je 

dosažení nejvyšší možné integrace chlapců.  

 

Poruchy chování jako diagnostické kategorie 

Všichni naši chlapci jsou při nástupu do našeho DDŠ v péči pedopsychiatra. 

Pro lepší pochopení o jakém druhu poruch u chlapců hovoříme, bych se nejprve 

věnovala diagnostické oblasti poruch chování, následně bych ráda nastínila, jak 

konkrétně pracujeme v našem DDŠ a ZŠ. Ptáček (2006) ve své publikaci uvádí 

výzkum vedený Russelem, Rottnekem a Abbym v roce 2001, podle něhož mezi 

dětmi školního věku vykazuje určité příznaky poruch chování přibližně 6 – 16% 

chlapců a 3 – 9% dívek. Dále pak uvádí, že zhruba 40% dětí s poruchami 

chování se v dospělosti projeví antisociálním chováním. Toto číslo je velmi 

vysoké, a proto je důležité, aby byla problematice „zlobivých“ dětí věnována 

větší pozornost. Dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 se jedná o oblast 

označenou kódově jako F90 – F98, která je pojmenovaná jako Poruchy chování 

a emocí se začátkem obvykle v dětství a adolescenci. Poruchy chování u dětí 

jsou zde definovány jako opakující se a trvalý (v trvání nejméně 6 měsíců) 

vzorec disociálního, agresivního a vzdorovitého chování, které porušuje sociální 

normy a očekávání přiměřená věku dítěte (např. krádeže, rvačky, krutost vůči 

lidem a zvířatům, záškoláctví, útěky z domova). Jedná se závažnější projevy 

než jen obyčejnou dětskou nezbednost nebo rebelantství v adolescenci.  

V MKN-10 diagnostické kategorie poruch chování: 

a) Socializovaná  
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Poruchy chování se vyskytují u dětí, které jsou obvykle dobře zapojené do 

skupiny svých vrstevníků. Přítomno je přiměřeně trvalé přátelství s 

vrstevníky, často je celá skupina zapletena do delikventního nebo 

disociálního chování. Vztahy k dospělým autoritám bývají špatné, k 

některým dospělým ale může být vztah dobrý. 

 

b) Nesocializovaná 

Typická je kombinace trvalého disociálního nebo agresivního chování s 

výrazným rozsáhlým narušením vztahů jedince k ostatním dětem. Klíčovým 

znakem je nedostatečné zapojení do skupiny vrstevníků. Projevem je pak 

izolace, odmítání nebo neobliba u ostatních dětí a nedostatek blízkých 

přátel nebo trvalých empatických, vzájemných vztahů k vrstevníkům. Vztahy 

k dospělým bývají poznamenány neshodami, nepřátelstvím a vzdorem. 

Přestupky obvykle páchá dítě samostatně. Objevuje se tyranizování 

mladších, mnoho rvaček, vydírání, násilnosti, trvalá neposlušnost, hrubost, 

odmítání autority, nekontrolovaný vztek, krutost k druhým i zvířatům. 

Porucha se obvykle projevuje ve všech situacích, ale nejvíce bývá zřejmá 

ve škole. 

 

c) Porucha opozičního vzdoru  

Negativismus, vzdor a opoziční chování je přirozenou součástí vývoje a 

objevuje se v rozmezí mezi 1,5 až 5 lety, vrcholí kolem 3 let. Jako porucha 

je charakteristický výskyt u dětí ve věku do 9 až 10 let. Přítomno je výrazné 

vzdorovité, neposlušné, provokativní chování a nejsou přítomny vážnější 

disociální nebo agresivní činy, které by narušovaly zákon nebo práva 

druhých. Děti s touto poruchou mají často sklon vzpírat se požadavkům 

dospělých a pravidlům a úmyslně trápit druhé. Obvykle mají tendenci být 

zlostné, podrážděné a snadno rozzlobené druhými, které obviňují ze svých 

vlastních chyb a nesnází. Mají nízkou frustrační toleranci a snadno ztrácejí 

duševní rovnováhu. Častá je nepřiměřená míra hrubosti, nespolupráce a 

odpor k autoritě. Toto chování je obvykle dobře pozorovatelné v interakcích 

s dospělými nebo vrstevníky, které dítě dobře zná.  

 

d) Porucha chování ve vztahu k rodině  
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Poruchy chování jsou úplně nebo téměř úplně omezeny na domov a nebo 

na interakce se členy nukleární rodiny nebo bezprostřední domácnosti. 

Může se jednat o krádeže věcí z domova, destrukční chování k věcem, 

ničení majetku, násilí vůči členům rodiny. Sociální vztahy dítěte mimo rodinu 

jsou normální. 

 e)    Jiné poruchy chování 

 f)    Porucha chování nespecifikovaná   

Pokud přemýšlíme, zda diagnostikovat poruchu chování, je důležité vždy brát v 

úvahu vývojový stupeň dítěte. Diagnóza obecně bývá založena na projevech: 

1. agrese vůči lidem a zvířatům (šikana, vyhrožování, vynucování si sexu, 

loupežná přepadení, ublížení na zdraví…) 

 2. ničení majetku (rozbíjení nábytku a vybavení domácnosti, zakládání požárů, 

ničení cizího majetku…)  

 3. nepoctivost, lhaní, krádeže (lhaní pro osobní zisk, krádeže, padělky…) 

 4. vážné porušování pravidel (záškoláctví, útěky z domova, přenocování mimo 

domov…) 

Naši chlapci při příjmu do našeho zařízení splňují většinou všechny tyto 

nežádoucí projevy chování. 

 

Důvod vzniku a cíl DDŠ a ZŠ 

Všichni v životě potřebují mít pro svůj zdravý rozvoj vytvořeno stabilní a 

bezpečné prostředí. Většina chlapců, kteří k nám přicházejí, za sebou má velmi 

nepříznivý vývoj, dlouholetou institucionální péči, časté přemisťování v rámci 

psychiatrické péče, pobyty v různých dětských domovech, diagnostických 

ústavech, opakované pobyty v různých psychiatrických nemocnicích. Toto časté 

přemisťování má za důsledek opakovanou zkušenost s odmítnutím, nárůst 

dalších úzkostí a nejistot chlapců. To způsobuje další negativní projevy, které 

se projevují v jednotlivých vývojových stádiích chlapců. Našim cílem je 

především ukončení častého přemisťování chlapců, zajištění stabilního a 

135 



bezpečného prostředí, stabilizace nepříznivého vývoje chlapců za pomoci 

intenzivní komplexní péče ve spolupráci všech zainteresovaných stran. Je 

důležitá aktivní spolupráce s rodinou, OSPOD, sociální pracovnicí, 

pedopsychiatrem, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko – 

psychologickými poradnami, psychologem, etopedem, vychovateli, učiteli a 

asistenty pedagoga. Díky této spolupráci je možný co nejrychlejší návrat do 

rodiny (pokud je to možné), dalších typů výchovného prostředí, běžných 

dětských domovů. Po ukončení ústavní výchovy mají pak chlapci větší možnosti 

výběru následného bydlení (chráněné bydlení, domy na půl cesty).  

 

Cesta Rytíře z Kunčic – jak pracujeme s chlapci v DDŠ a ZŠ 

Ostrava Kunčice 

Chlapci jsou k nám umisťováni rozhodnutím soudu, přichází v různém věku, 

z různých prostředí. Společným jmenovatelem je opakované selhávání chlapců 

z důvodu výrazných projevů poruch chování (verbální a fyzická agrese proti 

rodičům, pedagogům, ostatním dětem, majetku či sami proti sobě). Pro lepší 

představu o podobě  fyzické agrese vybírám úryvek z rozhodnutí soudu, na 

základě kterého k nám byl jeden z chlapců přidělen. „ Olin 10 let…ve škole 

ohrožuje svými projevy chování ostatní spolužáky, ve školní jídelně bodl 

vidličkou spolužačku, příborovým nožem bodl do zad spolužáka, kopl spolužáka 

do hlavy, uhodil pěstí asistentku do břicha, mlátí hlavou o stůl nebo zeď, ničí 

věci kolem sebe…vychovatelé jsou zcela bezradní, nemohou zajistit 

bezpečnost jeho ani ostatních dětí…“ Po umístění v našem DDŠ nemají 

možnost samostatných vycházek, pohybují se pouze v doprovodu pedagogů. 

V průběhu pobytu mají možnost na základě svého chování postupovat v rámci 

etap DDŠ a ZŠ, kdy získávají různé předem jasně specifikované výhody, více 

samostatnosti včetně možnosti samostatných vycházek. 

Seznámení s chlapci probíhá ještě před umístěním na základě informací 

OSPOD, v některých případech návštěvou chlapců v našem domově. Tyto 

návštěvy probíhají nejčastěji při ranních komunitách, kdy se chlapci seznámí se 

základním fungováním DDŠ a především s ostatními chlapci. Na některé 

chlapce se jede podívat ředitel DDŠ, především pokud se aktuálně nacházejí 
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v psychiatrických nemocnicích. Před příchodem nového člena zasedá 

pedagogická rada, které se účastní pedagogové DDŠ a ZŠ, kteří jsou 

seznámeni se základními údaji o chlapci, o možných rizicích po příjezdu, také 

se zde rozhoduje o jeho umístění na skupině v závislosti na individuálních 

schopnostech a dovednostech, věku, intelektu, individuálních zvláštnostech 

(sexualizované chování, bezdůvodné agrese proti jiným dětem v noci, enuréza, 

enkopreza). V DDŠ máme tři skupiny. 

1.Tygři – skupina, na které začínají všichni chlapci, kteří k nám přijdou. Skupina 

s nejvyšším počtem pedagogů, maximální podporou a ochranou chlapců. Na 

této skupině probíhá doslovná edukace chlapců. Někteří z chlapců zde 

zůstanou po celou dobu plnění základní školní docházky. 

2. Delfíni – skupina, na kterou se stěhují schopnější chlapci, kteří již 

nepotřebují takovou míru podpory a jsou schopni fungovat samostatněji a plnit 

složitější výchovné cíle. Nejdéle zde však mohou být do konce povinné školní 

docházky. 

3.Orli – třetí skupina je uzpůsobena potřebám chlapců, kteří z našeho domova 

dojíždí na střední školy. Je zde kladen důraz na nejvyšší možnou míru 

samostatnosti chlapců, dle jejich individuálních možností. Na tuto skupinu jsou 

také přemístěni chlapci, kteří jsou v posledním ročníku základní školy, aby si 

zvykali na vyšší míru samostatnosti a dalších kompetencí nutných ke studiu na 

střední škole. 

Při Cestě Rytíře z Kunčic je důležité vytvořit bezpečné, jisté a srozumitelné 

prostředí (stanovením jasných hranice, důslednosti, podporou a přijetím). 

Našim záměrem je také co nejvyšší míra zapojení rodičů či rodinných 

příslušníků do spolupodílení se na výchovném procesu. Rodině jsou pravidelně 

předávány informace o adaptaci chlapce, je umožněn telefonický i osobní 

kontakt dle zájmu rodičů i chlapce. Nejčastěji využíváme techniky behaviorální 

terapie s cílem osvojení si žádoucích způsobů chování, které by měly nahradit 

dosavadní nežádoucí způsoby chování. Behaviorální terapie je založena na 

využívání principů učení k získání žádoucích reakcí, jde o nácvik nového 

chování a řešení problémů. Strategií k získání takového chování jsou 

podmiňování a nápodoba.  
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U chlapců sledujeme tři stupně náhledu na své chování. 

1. Náhled verbální – dítě již vnímá, přizná svůj problém, uvažuje o 

spolupráci na aktivní změně, je ochotno přijmout stanovené normy 

2. Náhled produktivní – to, co dítě řekne, také plní, dochází k souladu slov 

a chování 

3. Náhled efektivní – dítě je schopno se chovat přijatelnějším způsobem 

bez vnější regulace 

Chlapci se učí formou rituálů a pravidelně se opakujících činností, jejichž cílem 

je všestranný rozvoj psychických, sociálních a fyzických schopností dítěte – 

sebeobsluha, upevňování hygienických návyků, zvyšování fyzické kondice, 

zvyšování samostatnosti. Učí se bezpečnosti pomocí zautomatizovaným 

návykům v prostorách DDŠ, na ulici, na zahradě, v dopravních prostředcích. 

Učí se vyjadřovat své „pohody či nepohody“, předcházet konfliktům, 

vyhodnocovat zátěžové situace na ranních komunitách, organizačních kruzích, 

večerních kruzích a týdenních komunitách prostřednictvím zpětných vazeb. Učí 

se také chodit pravidelně do školy a ve škole si plnit školní povinnosti a 

odpoledne se připravovat na výuku. 

K vzniku či obnovení vazby mezi pedagogem a chlapcem pracujeme formou 

naplňování potřeb dítěte. 

1. Sycení  

2. Ochrana 

3. Podpora 

4. Místo 

Úkolem pedagoga je poskytovat správnou reciprocitu při práci s potřebami 

chlapců a vést chlapce přes doslovné naplňování vztahu, přes symbolické až 

k internalizovanému. Podmínkou je vždy vytvoření vztahu s chlapcem ve všech 

stupních.  
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Příjem nových chlapců 

Příjem je vždy plánován na pondělní dopoledne, kdy probíhá týdenní komunita, 

které se účastní všichni chlapci a většina pedagogických zaměstnanců.  Chlapci 

přijíždějí před komunitou, kdy si je přebírá vedoucí vychovatelka s etopedem, 

kteří zajistí nezbytné seznámení s řádem domova, provedou chlapce všemi 

prostory DDŠ, ubytují chlapce na pokoji a předají ho třídní učitelce, která jej 

seznámí se školním řádem, spolužáky a podá mu informace o průběhu týdenní 

komunity, která bude následovat. Během komunity se nově příchozí chlapec 

seznámí s ostatními chlapci i pedagogy a je poprvé účasten týdenního 

hodnocení všech chlapců domova. Na závěr komunity probíhá tradiční rituál 

„pasování“ chlapce za člena našeho domova.  

 

Přijímací rituál 

Nově příchozí chlapec je při zvucích pasovací melodie, za účasti všech chlapců 

u pedagogů pasován ředitelem DDŠ na Jinocha, což je základní etapa ve 

struktuře našeho DDŠ. Chlapec získá medaili Jinocha a je předám vychovateli 

jeho skupiny, který se po zbytek dne stává jeho průvodcem. Nově příchozí 

chlapec má poté minimálně dva až tři týdny období seznamování s pravidly a 

řádem domova a způsobu hodnocení jeho pobytu, kdy není hodnocen. Po této 

době, jejíž délka je závislá na individuálních schopnostech chlapce se nováček 

plně zapojí do fungování v DDŠ.  

Kreditový systém  

Každý z chlapců má vlastní kredity, které získává za plnění svých povinností. 

Kredity se vždy sčítají na konci týdne, na týdenní komunitě je chlapcům 

sděleno, kolik kreditů během týdne získali, zda týden splnili a jaké výhody 

z toho pro ně plynou. Počet kreditů i výhod za ně získaných je jasně dán 

předem, chlapci mají vše viditelně vyvěšeno na nástěnkách, či v pravidlech 

našeho DDŠ. V dalším týdnu začínají opět od začátku. Pokud mají opakovaně 

splněné týdny na předem daný počet kreditů, mají pak možnost postupovat 

v etapách našeho DDŠ a získávat větší množství výhod. 
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Udělování kreditů -  v rámci třísměnného provozu získávají chlapci 

kredity za plnění povinností v rámci celého dne. Noční služba hodnotí 

dodržování večerky, plnění ranní rozcvičky a ranní hygieny. Informace o získání 

kreditů se dozvědí chlapci na ranní komunitě a kredity jsou jim také fyzicky 

předány. Učitelky hodnotí práci ve škole, plnění školních povinností, účast ve 

výuce, kredity jsou jim předány na hodnotícím kruhu školy, kde učitelka 

zhodnotí jejich celodenní práci a opět jim předá kredity i fyzicky. Odpoledne 

jsou chlapci hodnoceni za plnění programu ve výchově, večerní hygienu a 

úklidy, chlapci jsou hodnoceni na večerní komunitě, kde jsou jim opět kredity 

předány fyzicky. Chlapci mají k dispozici program celého týdne na nástěnce, 

přesně vědí, kdy budou prováděny které činnosti. Týdenní program je tvořen 

s ohledem na konkrétné skupinu.  

 

Plnění rolí  

Každý z chlapců má na týden určenu jednu či více rolí, které se pravidelně 

mění. Plnění těchto rolí patří do týdenního hodnocení. Role jsou uzpůsobeny 

individuálním schopnostem chlapců, proto jsou na různých skupinách různě 

obtížné. Chlapci se díky rolím spolupodílí na chodu domova. Příklady rolí:  

Farmář – pravidelná péče o koně, Zahradník – péče o květiny ve společných 

prostorách, OZO-men – vynáší tříděný odpad, Ošetřovatel – pečuje o rybičky 

v akváriu. 

Příklad diferenciace rolí dle schopností chlapců: role provianťák 

- Skupina Tygři – utírá stoly v jídelně po jídle 

- Skupina Delfíni – umývá nádobí po všech chlapcích, stará se o 

pořádek v kuchyňce 

- Skupina Orli – umývá nádobí po všech chlapcích, pomáhá s výdejem 

jídla, stará se o pořádek v kuchyňce 

Úklidy – všichni chlapci mají v povinnostech si uklízet svůj pokoj, každý 

má pak ještě své týdenní úklidy společných prostor, které se každý týden 

mění. Tyto úklidy jsou také součástí hodnocení týdne. 
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Struktura etap a možnosti postupu chlapců v rámci těchto etap 

- Jinoch – chlapec po příchodu do DDŠ 

 

- Učedník – chlapec, který má splněné tři týdny, nemá projevy verbální 

ani fyzické agrese, projde přestupovou skupinou, kdy prokáže 

předem dané vědomosti. Získává předem dané výhody a benefity. 

Pokud si chlapec nesplní 3 týdny za sebou nebo se projeví agrese, 

padá zpět na Jinocha  

 

- Páže – chlapec, který si nadále plní povinnosti a splní si tři týdny, 

agrese se neprojevuje, projde přestupovou skupinou, kdy prokáže 

další předem dané vědomosti. Získává další předem dané výhody a 

benefity.  Pokud si nesplní tři za sebou jdoucí další týdny nebo se 

projeví agrese, padá zpět na Jinocha 

 

- Rytíř – chlapec, který si nadále plní povinnosti a splní si tři týdny, 

agrese se neprojevuje, projde přestupovou skupinou, kdy prokáže 

další předem dané vědomosti. Nejvyšší možná etapa, chlapec, který ji 

dosáhne je schopen opustit DDŠ 

Přestupové skupiny probíhají formou přestupové komunity, které se 

účastní ostatní chlapci ze skupiny, vychovatel, etoped, učitelka a 

především garant chlapce. Chlapci mají předem dané úkoly, které musí 

mít splněné (výrobek, vlastní květinu, obrázek, vlastní erb, písemnou 

práci na téma Moje minulost, současnost, budoucnost a okruhy otázek, 

které musí umět zodpovědět (adresa DDŠ, spojení MHD, základní 

dopravní značení, jména ostatních chlapců a dospělých v DDŠ). Na 

konci přestupové skupiny je jim sděleno, zda prošli či nikoli. Pokud 

projdou, jsou na týdenní komunitě před všemi ostatními chlapci pasováni. 

Pasování probíhá opět formou rituálu, za pasovací hudby je chlapci 

předána medaile nádvoří, do kterého postoupil. 

Výchovné činnosti v programu  
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V našem domově by mělo být výchovné působení antiagresivní, těžiště 

pozornosti by mělo být tady a teď. Výchovné činnosti směřují k vytvoření 

znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v praktických 

životních situacích. Individuální přístup k chlapcům je důležitý při každé 

výchovné činnosti. 

1. Odpočinkové aktivity – psychohygiena, odpočinek po školní práci. Cílem 

je naučit chlapce odpočívat formou aktivních či relaxačních činností 

s podporou pedagoga ( poslech hudby, malování, společenské hry, 

spánek) 

2. Příprava na vyučování – opakování a upevňování učiva. Cílem je naučit 

chlapce připravovat si pomůcky do školy, pečovat o ně, osvojovat si 

znalosti a dovednosti. 

 

3. Úklid pokojů – upevňování sebeobsluhy a hygienických návyků. Cílem je 

naučit se pečovat o své věci, oblečení, zařízení pokoje. 

 

 

4. Vycházka po okolí – aktivní pobyt v přírodě, ventilace napětí formou 

individuálních pohovorů. Cílem je rozvoj koordinace pohybů, síly, 

vytrvalosti, orientace a dodržování bezpečnosti při pohybu venku, 

v silničním provozu. 

 

5. Práce na zahradě, ve stáji – práce na zahradě, péče o koně (úklid stáje, 

výběhu). Cílem je naučit chlapce základním pravidlům bezpečnosti práce 

(pracovní oděv a obuv), zodpovědnosti a pravidelnosti při péči o koně, 

zvyšování manuální zručnosti při práci s různým nářadím. 

 

6. Turistika – zvýšení fyzické kondice, rozvoj koordinace pohybu, 

pohyblivosti, síly, vytrvalosti. Cílem je naučit volit správné oblečení a 

obutí, orientovat se prostředcích hromadné dopravy, terénu, mapě. Umět 

poskytnout první pomoc, ale také pomoc slabším a nezkušeným, posílit 

sociálně-komunikační dovednosti chlapců ve skupině. 
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7. Jízda na kole - zvýšení fyzické kondice, rozvoj koordinace pohybu, 

pohyblivosti, síly, vytrvalosti. Cílem je naučit chlapce bezpečné jízdě na 

kole podle pravidel silničního provozu, naučit chlapce základní údržbě 

kola. 

 

8. Plavání - zvýšení fyzické kondice, rozvoj koordinace pohybu, 

pohyblivosti, síly, vytrvalosti. Cílem je naučit se plavat, dodržovat 

bezpečnost při pobytu u vody. 

 

 

Plán rozvoje osobnosti dítěte (PROD), individuální vzdělávací plán (IVP) 

Na tvorbě PROD každého z chlapců se podílí pedagogická rada tvořena všemi 

pedagogy DDŠ. PROD je pravidelně 1x ročně aktualizován. Důležitou osobou 

při tvorbě PROD je garant chlapce. Garant je jeden z pedagogů, který byl po 

vzájemné domluvě s etopedem a psycholožkou vybrán, aby byl pro chlapce 

klíčovou osobou. Garant se stává pro chlapce jeho nejbližší osobou, zajišťuje 

přípravy narozeninových oslav, pomáhá chlapci s motivací a přípravou na 

přestupové skupiny, je prostředníkem při řešení jakýchkoli problémů chlapce, 

pomáhá chlapci s komunikací s rodinnými příslušníky i ostatními pedagogy a při 

řešení v krizových situacích, účastní se skupinových sezení.  

Při tvorbě PROD se vychází z dokumentace, která přichází před nástupem 

chlapce (zprávy z předchozích zařízení, léčeben, OSPOD), z lékařských zpráv 

našeho pedopsychiatra a dalších lékařských zpráv. Důležitým prvkem v PROD 

jsou však především konkrétní zkušenosti s chlapcem v DDŠ. Zjištění 

individuálních schopností a dovedností chlapce a jeho možností rozvoje je 

společnou prací všech pedagogů DDŠ. Během tvorby PROD se prochází 

aktuální situace chlapce, ale také možnosti motivace a krátkodobé i dlouhodobé 

cíle chlapce včetně vzdělávání, kontaktů s rodinou. PROD je realizován 

komunitním programem ve dvou rovinách: 

1. Vztahová rovina – mít ve výchovném programu jistotu, bezpečnou osobu 

(garanta), který bude dítě celou dobu pobytu provázet, podporovat, 
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motivovat – vytvoří pro chlapce zkušenost vyplývající z dlouhodobého 

vztahu 

 

2. Rovina behaviorální modifikace chování – cíleně učí přijatelnému 

chování 

Tvorba IVP je přímo závislá na spolupráci učitele a Speciálně pedagogického 

centra (SPC) nebo Pedagogicko psychologické poradny (PPP) a 

pedopsychiatra. Učitel chodí s chlapci na pravidelná vyšetření do poraden, kde 

úzce spolupracuje a domlouvá podpůrné možnosti se speciálními pedagogy a 

psychology daných poraden. Každý z našich chlapců spadá pod některé 

z těchto poradenských zařízení, protože máme chlapce s různým postižením, 

spolupracujeme se všemi poradnami v kraji. Všichni naši chlapci mají IVP, 

máme také svůj vlastní Školský vzdělávací program (ŠVP), který je výrazně 

upraven oproti Rámcovému vzdělávacímu programu (RVP) pro potřeby našich 

chlapců. Na základě těchto kroků je vytvořen IVP, který je ušit chlapci přesně 

na míru dle jeho aktuálních možností, schopností a dovedností. 

Závěr 

Moje závěrečná práce je souborem možných aktivit pro práci s dětmi 

s extrémními poruchami chování v podmínkách institucionalizované výchovy. Je 

náhledem do práce pedagogů našeho dětského domova, ale i ostatních 

součástí systému. Celý systém našeho domova je živým organismem, který se 

v čase mění a upravuje dle aktuálního složení chlapců a jejich individuálních 

schopností a možností. Právě z toho důvodu je práce velmi kreativní, každý den 

jiná, ale velmi fyzicky i psychicky náročná, je zároveň velmi důležitá, protože 

může v budoucnosti výrazně napomoci zapojení chlapců do běžné společnosti 

a zamezení nežádoucího chování v dospělosti.  
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1. ÚVOD 

2. Dlouho jsme zvažovala, jaké téma pro svou závěrečnou práci zvolit. Chtěla 

jsem se věnovat psychoterapeutickým prvkům v práci sociálního pracovníka ve 

věznici, kde ale nepůsobím nikterak dlouho a za tu krátkou dobu jsem ráda, že 

jsem pochytila základ práce sociálního pracovníka v takto specifickém zařízení a 

neměla jsem bohužel prostor pro integraci dalších prvků. Nějak přirozeněji jsem 

se cítila na půdě krizové intervence, kde jsem strávila více času, nasbírala více 

zkušeností a stále se v ní cítím „jako doma“. MUDr. Jiří Švarc (Psychiatrie pro 

praxi, r. 2003, str. 277) popisuje metody krizové intervence jako krátkodobou 

nebo podpůrnou psychoterapii a rodinnou terapii, sám přidává ještě 

farmakoterapii, kterou bych já, vzhledem k možnostem a pravidlům některých 

krizových center nahradila sociální prací. Myslím si, že krizová centra a celkově 

krizová práce je jedním z nádherných příkladů integrativní psychoterapie. 

Kombinace různých přístupů zde tvoří jakousi první pomoc, která je podle mých 

zkušeností nenahraditelná a neskutečně důležitá pro další vývoj člověka, který 

se ocitl v krizové situaci. Proto jsem se rozhodla v této teoretické práci zaměřit 

na konkrétní zařízení, Krizové centrum Ostrava, kde jsem začínala, pracovala a 

stále externě pracuji. Zařízení je podle mě vysoce funkční a integrativní a ráda 

bych popsala z čeho vychází a jak funguje, vycházejíc jak z teoretické literatury, 
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podkladů a webových stránek Krizového centra tak převážně z vlastní zkušenosti 

krizového pracovníka v tomto zařízení. Ráda bych popsala z hlediska vlastní 

zkušenosti pár příkladů, které jsem zvolila nebo byly zvoleny v různých situacích 

při krizové intervenci – a to na jedné kazuistice klientky v lůžkové formě 

programu. Vzhledem k tomu, že nejsem schopna z kapacitních důvodů uvést 

více kazuistik, volím tuto, kde si myslím, že může být inspirací množství 

příležitostí užití jednotlivých technik vycházejících z různých 

psychoterapeutických směrů. 

3. V Krizovém centru Ostrava pracuji od roku 2013 na pozici Krizového 

pracovníka, která je v podstatě pojmenováním zahrnujícím terapeutickou a 

administrativní činnost a sociální práci. 

4. PSYCHOTERAPIE, KRIZE A KRIZOVÁ INTERVENCE 

5. Podle Daniely Vodáčkové a kol. (Krizová intervence, rok 2012, str. 27) 

můžeme krizi definovat různými způsoby, ať už jako nevyhnutelný jev lidské 

civilizace, součást kontinua lidského bytí, subjektivně ohrožující situaci s velkým 

dynamickým nábojem a potencionálem ke změně nebo jako vyvrcholení děje 

dramatu. Mi osobně se líbí pojmenování v psychosociálním duchu převzaté od J. 

Vymětala, které krizi popisuje jako „ .. důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme 

schopni vlastními silami, vlastními vyrovnávacími strategiemi, eventuálně za 

pomoci nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem“. 

6. Krize je samozřejmě jedním z okamžiků, kdy se kloníme k vyhledání pomoci. 

V prvotním okamžiku tedy spíše k hledání řešení, pokud selhávají všechny běžné 

a navyklé způsoby, ať už je to víno s kamarádkou, prospaný víkend nebo 

oběhnutá vesnice, tak přemýšlíme co dál. Krizová intervence je v tomto případě 

takový „mezikrok“ mezi klientem a dlouhodobou terapií. Velký počet klientů 

ovšem shledává krizovou intervenci za dostatečnou a k další terapii se 

nedostane. Samozřejmě záleží na typu krize a její intenzitě. Podle Daniely 

Vodáčkové a kol. (Krizová intervence, rok 2012, str. 34) se setkáváme s krizí 

situační, tranzitorní (Krize z očekávaných životních změn), krizí zrání – 

vývojovou, krizí pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru, 

z psychopatologie nebo s neodkladnými krizovými stavy. Setkala jsem se 

147 



s mnoha tipy klientů, někdy stačilo jen odkázat člověka např. na jinou instituci 

nebo organizaci, někdy stačilo jedno motivační sezení, někdy 6 poklidných 

sezení a někdy 10 intenzivních setkání či lůžkový pobyt v době, než se klient 

dostal do péče psychiatra. 

7. Krizová intervence zahrnuje mnoho různých postupů a způsobů práce, 

podle D. Vodáčkové (Krizová intervence, rok 2012, str. 60) je „.. odbornou 

metodou práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, 

nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat 

klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho 

chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či 

budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový 

pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešení problému tak, aby dokázal 

aktivně a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu 

přirozených vztahů. Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova 

problému a překonávání konkrétních překážek.“ 

8. Psychoterapie je pak podle S. Kratochvíla (Základy psychoterapie, rok 2012, 

str. 15) z pohledu činnosti „..činnost léčebná, léčebné působení, specializovaná 

metoda léčení nebo soubor léčebných metod, záměrné ovlivňování, proces 

sociální interakce.“ Při čemž je pak důležité zaměřit se na to čím psychoterapie 

působí, na co působí, čeho se má dosáhnou a jakým způsobem a také kdo je 

tím, kdo působí. 

9. Na základě své zkušenosti s prací s klienty v Krizovém centru Ostrava můžu 

říct, že základní rozdíl v těchto dvou metodách pro mě byl vždy načasování. 

Klient v akutní krizi pro mě měl vždy velmi omezené možnosti, co se další terapie 

týče, častokrát se klienti soustředí na akutní řešení a čerpají maximum svých sil, 

aby krizi překonali – rychle a efektivně. Vnímám, že akutní krize je natolik 

zatěžující, že se častokrát člověk projevuje úplně jinak než v běžném stavu. To 

pro mě není dobrým začátkem běžného dlouhodobého procesu. Z pohledu 

psychoterapie je pro mě zásadní nic extrémně neuspěchat, mít možnost nad 

věcmi uvažovat, promyslet, co jako klient chci a jakým způsobem toho chci 

dosáhnout. Když to uvedu na příkladu, tak jak překonat úmrtí matky a záležitosti 
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s rodinou okolo pohřbu je pro mě případ pro krizovou intervenci ale jak se 

vypořádat se světem, ve kterém maminka není, už by mohla být práce 

psychoterapeuta. Za sebe vnímám, že je v pořádku krizi překonat a začít 

s psychoterapií, v podstatě krizi – její překonání vnímat jako startovní bod. 

Napadá mě, že v psychoterapeutickém procesu samozřejmě ke krizi může dojít 

i v průběhu a tedy – integrovat do psychoterapie proces krizové intervence. 

10. D. Vodáčková (Krizová intervence, rok 2012, str. 62) zmiňuje, že „Krizová 

intervence si klade jiné cíle, má odlišný časový rámec, jiný záběr z hlediska 

hloubky pohledu na problém, i klientela je do jisté míry odlišná od klientely 

navštěvující psychoterapii.“ Což potvrzuje to, že ne každý člověk je vhodným 

klientem pro psychoterapii a několikrát jsem narazila na klienta, kdy jsem věděla, 

že opatření, které jsme spolu vypracovali v rámci sezení krizové intervence jsou 

maximum a možnost následné psychoterapie by nebyla u daného klienta 

vhodnou volbou. 

11. PSYCHOTERAPEUTICKÉ METODY V KRIZOVÉ INTERVENCI 

12. Já jsem krizovou intervenci vždy vnímala velmi eklekticky, používala jsem 

metody a prostředky přejaté z různých psychoterapeutických směrů, aniž bych je 

vědomě uměla pojmenovat. Podle D. Vodáčkové (Krizová intervence, rok 2012, 

str. 62-64) se do krizové intervence nejčastěji promítá přístup Rogersovský, 

Ericksonovský, systemika, rodinná a dynamická terapie a techniky autoregulační 

a bodyterapeutické. Mi osobně se hodně osvědčil rogersovské techniky aktivního 

naslouchání a empatického rozhovoru a pak i úkolově orientovaný přístup, 

techniky nácviku a rozhodně musím zmínit práci s dechem, která se často 

objevuje jako jedna z úvodních technik, kdy si klient v počátečním vyprávění opět 

prochází krizovou situací a často je zahlcen emocemi a potřebuje se znovu dostat 

zpět do reálné situace.  Také relaxační techniky jsou v rámci krizové intervence 

rozhodně vítány. 

13. Kenneth Evans (Úvod do integrativní psychoterapie, 2011, str. 38-39) ve 

své knize popisuje, jak může být integrace prospěšná, jako jeden z příkladů uvádí 

kognitivně-behaviorální teorii, jejíž prvky jsou v krizové intervenci pro mne 

naprosto nepostradatelné. Uvádí například, že kognitivně analytická terapie 
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Anthonyho Rylea „ .. se velmi dobře hodí zejména pro krátké terapie, strategicky 

zaměřené na řešení problémů“ a Stanislav Kratochvíl (Základy psychoterapie, 

rok 2012, str. 15) uvádí, že k hlavním rysům kognitivně behaviorální terapie mimo 

jiné patří „ .. směřování k soběstačnosti klienta – procvičováním člověk získává 

dovednosti, zvládá situace a zvyšuje si pocit vlastní zdatnosti“. Což je to, co 

v krizové intervenci potřebujeme. 

14. KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA 

15. Krizové centrum Ostrava poskytuje psychosociální podporu lidem, kteří se 

ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou 

nebo ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V 

bezpečném prostředí nabízí klientům pomoc při překonávání krizového období. 

Způsob a frekvence poskytovaných služeb respektují individuální prožívání 

každého člověka. Obecným cílem poskytování služeb Krizového centra Ostrava 

je podpora klientů v překonání krizového období, usnadnění jejich návratu do 

běžného života, obnova samostatnosti a zvýšení kompetencí při zvládání 

životních událostí. Cíle a prostředky k jejich dosažení jsou v krizové intervenci 

úzce provázány. Vždy je kladen důraz na individuální přístup a naplnění zakázky 

klienta, a to v rámci krátkodobé podpory v ambulantním či pobytovém programu. 

V případě práce s klienty v terénu je spolupráce zamýšlena až v horizontu 12-14 

měsíců po události. Cílem je vždy klient, odborně provedený krizovou situací, s 

obnovenou psychickou stabilitou, využívající vlastní mechanismy a zdroje, 

posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné zvládání běžného 

života, orientující se v sociální a zdravotní síti, s upravenou sociální situací, se 

zajištěnou následnou péčí a méně využívající hospitalizace v psychiatrických 

nemocnicích. 

16. Krizové centrum Ostrava poskytuje službu ve třech základních formách, a to 

ambulantní, lůžkové a terénní. Krizová pomoc ambulantní formou je 

poskytována pracovníky ve dvou krásných terapeutických místnostech. 

Konzultace trvá obvykle okolo 60-ti minut, může trvat i déle, záleží na individuální 

potřebě klienta a vzájemné domluvě mezi klientem a terapeutem. Nejčastější je 

jednorázová návštěva, klientovi však lze nabídnout až 6 konzultací v rozmezí 1 

– 1,5 měsíce. Běžnou praxí a součástí ambulantního programu je navázání 
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klientů na další organizace či instituce – například právě na terapeuty. Klient 

může vystupovat naprosto anonymně a činnost pracovníků se přizpůsobuje 

individuálním potřebám a přáním klienta. V roce 2019 se v rámci ambulantního 

programu poskytla péče 1217 klientům. 

17. Pokud během konzultace pracovník vyhodnotí, že klient je indikován k využití 

pobytové formy služby, nabídne klientovi jedno z krizových lůžek. Pobytová 

forma služby je pak zahájena sepsáním smlouvy. Klienti mají možnost využít 

pobytu v Krizovém centru Ostrava až 7 dní a nocí. S každým klientem je 

vypracován individuální plán dle jeho aktuálních potřeb. Během pobytu klient 

aktivně spolupracuje s pracovníky formou denních konzultací, plánování nebo 

ventilačních pohovorů. V Krizovém centru Ostrava je k dispozici 5 lůžek ve dvou 

pokojích, které jsou přizpůsobeny a vybaveny k pohodlí klientů tak, aby se mohli 

v bezpečném a příjemném prostředí soustředit na řešení své krizové situace a 

obnovení psychické stability s podporou pracovníků Krizového centra Ostrava. 

V roce 2019 se v rámci pobytového programu poskytla péče 87 klientům. 

18. Terénní forma krizové pomoci byla nejčastěji iniciována psychosociálními 

intervenčními týmy Policie České republiky nebo Hasičského Záchranného 

Sboru, tedy na základě výzvy složek Integrovaného záchranného systému. Na 

Krizové centrum Ostrava se také obracejí krizoví interventi z ostravských 

nemocnic (Fakultní nemocnice s Poliklinikou Ostrava, Městská nemocnice 

Ostrava a Vítkovická nemocnice), nebo pracovníci sociálních odborů (nejčastěji 

Městský úřad – sociální odbory a Oddělení sociálně právní ochrany dětí), ze 

školství, z firem, neziskových organizací a další. Terénní program bývá výjimkou 

v časovém rozvržení krizové intervence a je poskytován až 1 rok po události.  

V roce 2019 se v rámci terénního programu poskytla péče 141 klientům. 

19. Krizové centrum Ostrava je jedním ze dvou projektů Krizového centra 

Ostrava, z. s., druhým projektem je Terapeutická práce se zvláště zranitelnými 

oběťmi trestných činů (Jedná se o dlouhodobou terapeutickou podporu pro 

dětské oběti trestného činu nebo pro děti zasažené traumatizující událostí.). 
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20. Zařízení je situováno v Ostravě-Vítkovicích, kde obývá prostory zahrnující tři 

bytové jednotky pro klienty na pobytovém programu, tři terapeutické místnosti, 

společenskou zasedací místnost, 5 kanceláří a další menší prostory. Běh 

zařízení je nepřetržitý, na denní a noční službě jsou vždy dva pracovníci, kteří 

obstarávají ambulantní a lůžkový program, tři telefonní linky a v případě potřeby 

koordinují tým pro práci v terénu. Pracovníci se střídají na 12 h směnách, s tím, 

že v 8h ráno a ve 20h večer vždy dochází k předání služby další směně. 

21. Pracovníci minimálně dvakrát ročně absolvují skupinovou supervizi, kde si 

předem připravují témata – ať už náročné klienty, kteří zařízením prošli, změny 

v pracovním nastavení nebo vzájemné vztahy v kolektivu. Individuální supervize 

je pak na každém jednotlivci. Dvakrát ročně probíhá vzdělávání, kdy si formou 

nějaké přednášky, rozpravy, workshopu aj. zaměstnanci zvyšují kvalifikaci, často 

probíhá, tak, že se pozve odborník na téma, které v zařízení v poslední době 

koluje – ať už jde například o častější výskyt klientů závislých na lécích, nové 

vyhlášky nebo práci s dětskými klienty. Krizové centrum Ostrava tak reaguje na 

aktuální situaci a přizpůsobuje se klientům. 

22. Na Krizové centrum Ostrava se mohou obrátit klienti ve všech typech krizí, 

běžnou praxí bývá klient, který je „jen“ odkázán na další instituci, službu, 

organizaci aj. i klient se kterým je započata krizová intervence – ať už jedno 

setkání či více. V roce 2019 byla nejčastější krizí krize situační, hned po ní krize 

pramenící z psychického onemocnění a pak krize vztahová.  

23. Mimo tyto každodenní záležitosti Krizové centrum Ostrava běžně poskytuje 

zázemí pro studentské praxe, stáže či exkurze např. z Vyšší odborné školy 

sociální nebo Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci terénního 

výjezdu jsem taky několikrát byla požádána o dojezd do základních škol, kde 

došlo u někoho ze studentů k tragické události a bylo třeba nabídnout kolektivu 

prostor ke sdílení a získání informací. 
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24. INTEGRACE PSYCHOTERAPEUTICKÝCH METOD 

V KRIZOVÉM CENTRU OSTRAVA 

25. Jak jsem výše zmiňovala v krizové intervenci se dá využít velké množství 

psychoterapeutických metod. Pracovníci v Krizovém centru Ostrava mají 

rozdílné výcviky, mezi zaměstnanci jsou psychologové, sociální pracovníci, lidé 

s výcvikem i bez. Proto každý pracuje odlišným způsobem a volí rozdílné metody 

a techniky. Z počátku své práce v Krizovém centru Ostrava jsem byla spíše 

tichým pozorovatelem a „odpozorovala“ spoustu rozdílů v přístupu, tenkrát jsem 

k tomu přistupovala tak, že každý je jiný, a tak k tomu přistupuje, dnes vím, kdo, 

proč a kdy volí direktivní přístup, kdo upřednostňuje dotazování, kdo využívá 

arteterapii, muzikoterapii apod. 

26. Podle S. Kratochvíla (Základy psychoterapie, rok 2012, str. 135) „metody 

psychoterapie rozdělujeme podle principů, ze kterých vycházejí, a podle faktorů, 

na kterých stavějí, na metody racionální, sugestivní, empatické, abreaktivní, 

nácvikové, psychoanalytické a interpersonální.“ Nemohu říci, že v rámci krizové 

intervence byly použity techniky ze všech těchto psychoterapeutických metod, 

ale určitě mohu říci, že pole pro jejich výběr je velmi rozsáhlé. Posuďte sami – 

v rámci příkladu jednoho dne klienta na lůžkovém programu. 

27. ROZBOR KAZUISTIKY 

Klientka, 38 let, přichází do Krizového centra Ostrava v pozdních nočních 

hodinách, těhotná (20TT), po opakovaném konfliktu s partnerem. V noci byla 

velmi unavená pro delší pohovor. Měla strach z fyzického útoku manžela, dříve 

by to „snesla“, teď, vzhledem k těhotenství, má obavu o miminko – žádá o nocleh 

a úkryt na noc. Bylo jí vyhověno. Klientka působí unaveně, má rozklepané ruce i 

hlas. Zapůjčeny hygienické potřeby a pyžamo. Domluva – ráno se sejdeme na 

ranním setkání v 8:30h. S klientkou proběhla základní administrativní činnost a 

domluva ohledně pravidel. Klientka byla v Krizovém centru Ostrava na 

pobytovém programu před osmi lety, kdy řešila bytovou situaci a nacházela se 

na ulici. 

28. Zde, vzhledem k pokročilé hodině, byl pracovníkem volen zpočátku empatický 

rozhovor, kdy klientka popsala vše, co ji přivedlo do této situace a považovala za 
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důležité pracovníkovi sdělit, vzhledem k viditelné únavě a vzájemné domluvě 

později pracovník přešel do klasického dotazování, kdy zjistil základní věci 

důležité pro přijetí k lůžkovému programu. 

29. Den klienta v lůžkovém programu Krizového centra Ostrava má jasně 
stanovený denní program, tento program je předem daný, ale vzhledem k situaci 
klienta se dá přizpůsobit – např. v případě, že je klient zaměstnaný, má nějaké 
časově omezené pochůzky apod.  
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PRACOVNÍ POSTUP – RANNÍ SETKÁNÍ 

 

- setkání začíná v 8.30 hodin 

- pokud se z provozních důvodů v danou hodinu nemůže začít, jsou klienti 

informováni a dohodne se další postup – posunutí, zrušení, náhrada 

v době individuálního pohovoru 

- setkání jsou přítomni všichni klienti v lůžkovém programu a pracovníci ve 

službě 

- klienti mohou být ze setkání omluveni ze zdravotních důvodů nebo pokud 

jsou v jeho čase mimo KCO a vyřizují si své záležitosti – vždy po dohodě 

s pracovníky 

- pracovníci mohou být ze setkání omluveni z důvodu jiné práce, např. 

v ambulantním programu 

- o setkání je provedený zápis, viz. standard č. 6 

- neúčast na setkání je považována za porušení pravidel, viz pracovní 

postup – porušení pravidel 

-  náplň setkání: reflektování psychického a fyzického stavu klienta, 

průběh noci, potřeby klienta, potřeba zajištění potravin, praní prádla 

apod., plány na nadcházející den, domluva na individuálním 

pohovoru, reflexe soužití v pokoji či bytě 

 

Zdroj: Interní dokumentace Krizového centra Ostrava, r. 2020 

 

Parafrázovaný zápis z ranního setkání: 

Délka – 20 minut. 

Klientka na ranní setkání přichází velmi rozespalá, působí podstatně klidněji než 

při nočním rozhovoru. Fyzicky se cítí dobře, vyspala se „zeleně“ dle jejích slov, 

doléhá na ní její včerejší rozhodnutí a neví, jak se dále zachovat – domlouváme 

si individuální pohovor na 11 h. Klientka má v 9 h prohlídku u lékaře, přítel o 

prohlídce neví – půjde tam, udává, že to zvládne a alespoň bude mít možnost 

přemýšlet před rozhovorem. Proběhla domluva ohledně potravin. 
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30. V ranním setkání je opět většinou volena metoda dotazování, kdy všichni 

přítomní klienti zodpoví základní otázky zaměřující se na sdílení praktických 

informací. Pokud je přítomen na lůžku jen jeden klient (což nebyl tento případ) je 

větší prostor pro aplikaci technik vycházejících – integrovaných z jednotlivých 

psychoterapeutických přístupů. Například v tomto případě by bylo možné volit 

dechové cvičení, nějakou kratší ranní relaxaci, případně i nějaké autogenní 

techniky v souvislosti s nadcházející lékařskou prohlídkou. 

PRACOVNÍ POSTUP – INDIVIDÁLNÍ POHOVOR BĚHEM LŮŽKOVÉHO 

PROGRAMU 

- náplň pohovoru je individuální s ohledem na potřeby klienta 

- odkazy na literaturu 

- IP je v programu klienta každý den 

- je v kompetenci krizového pracovníka individuální pohovor zrušit, pokud 

fyzický nebo psychický stav klienta účast nedovoluje 

- s klientem v lůžkovém programu vede individuální pohovor pracovník 

aktuálně na službě s přihlédnutím k časovým a kapacitním možnostem 

krizového centra 

- čas a konkrétní krizový pracovník, který IP povede, jsou dohodnuty na 

ranním setkání, je v kompetenci krizového pracovníka čas změnit, o 

změně času je klient předem informován 

- s klientem, který je v čase ranního setkání mimo zařízené, jsou čas a 

krizový pracovník, který individuální pohovor povede, dohodnuty po 

návratu klienta do zařízení 

- neúčast na dohodnutém individuálním pohovoru je považována za 

porušení programu 

- klient má možnost požádat o mimořádný individuální pohovor 

- o průběhu individuálního pohovoru a aktuálním stavu klienta vede 

krizový pracovník záznam v jeho dokumentaci 

Zdroj: Interní dokumentace Krizového centra Ostrava, r. 2020 
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Parafrázovaný zápis z individuálního a zároveň vstupního pohovoru: 

Délka – 80 minut. 

Klientka přichází k individuálnímu pohovoru o 30 min později – omlouvá se, 

vyšetření se protáhlo. Z klientky je intenzivně cítit cigaretový kouř. Z klientčina 

projevu mám pocit, že se sešla s partnerem – ptám se, neguje.  

Klientka na vyžádání popisuje svou anamnézu. Vyrostla s matkou a sestrou 

v bytě panelového domu, dnes už nemají dobré vztahy, ale občas se potkávají a 

prohodí pár slov. Otec zemřel, když jí bylo 7 let, matka je zdravotní sestra. 

Klientka studovala obor Kuchař/číšník, nevyučila se, šla raději pracovat, v té 

době už měla velké konflikty s matkou a chtěla se odstěhovat. Zdravotně je 

v pořádku, má problémy s ledvinami, léky nebere, těhotenství by mělo být 

v pořádku dle lékařů, je to její druhé dítě, absolvovala 3 potraty. Okolo 20-25ti let 

měla období, kdy byla na pervitinu, to je údajně za ní, dostala se z toho sama, 

našla si v té době partnera, který jí pomohl – rozešli se a on teď vychovává jejich 

syna a své dvě děti z předchozího vztahu někde v zahraničí. Ona s tím 

souhlasila, nevídá se s nimi. Občasně požívá alkohol kouří. 

Současného partnera potkala před více než půl rokem v práci (dělala servírku), 

bydlí spolu, on bývá násilnický, když není po jeho, hodně křičí, párkrát jí dal facku, 

jednou ji hodně žduchnul – toho se teď bála, když čeká dítě. Partnera miluje a 

chce s ním být, potřebuje ale aby se změnil. Vztah pojmenovává jako divoký. Ptá 

se, jestli děláme i terapii pro dva – chtěla by, abychom mu vysvětlili, že není 

normální a že takhle to nejde. Vysvětluji.  

Klientka mluví souvisle, chvilkama pláče, je odhodlaná za vtah bojovat, jen neví 

jak na to. Ptá se, jestli by za ní mohl partner přijít. Vzhledem k objednanému 

klientovi, který se dostavil, ukončujeme rozhovor a domlouváme se na večerní 

setkání.  
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Definice zakázky dle klienta: Klientka se chce usmířit s partnerem, vysvětlit mu, 

že je v jejich vztahu je nutná změna, byla by ráda, kdyby omezil užívání alkoholu. 

Sama je otevřená nechodit tak často ven, což partnera štve.  

Vzájemná domluva, doporučení: Odpočinout si na lůžkovém programu, 

promluvit si o možnostech a postupu v případné další krizové situaci, zvážit 

přizvání partnera k individuálnímu pohovoru. 

Popis krize: vztahová krize, domácí násilí 

31. V individuálním vstupním pohovoru je rozhovor veden formou dotazování. 

Otázky se zaměřují na anamnézu – rodinnou, zdravotní, sociální, na aktuální stav 

a zakázku samotnou. Většinou je tento pohovor nejbohatší na informace, je 

podstatný z hlediska definice zakázky a domluvy o dalších krocích – mezi 

pracovníky pak bývá často vzájemná domluva ohledně dalších možností postupu 

a přístupu, která se buďto uvede do dokumentace nebo se formou doporučení 

nese v rámci předání služby. 

32. Sama jsem vždy tento úvodní pohovor vedla tímto dotazovacím způsobem, 

otevřenými otázkami, aktuálně mě napadá několik kreativních technik, které je 

možné s klientem provést v rámci vstupního pohovoru – samozřejmě vždy 

s přihlédnutím k jeho aktuálnímu stavu. Zde byla klientka celkem otevřená a 

komunikativní, dovedu si představit nabídnout jí vyprávění strukturovat jako řeku 

života nebo třeba pomocí provázkové techniky. 
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PRACOVNÍ POSTUP – VEČERNÍ SETKÁNÍ  

 

- setkání začíná v 18.30 hodin 

- pokud se z provozních důvodů v danou hodinu nemůže začít, jsou klienti 

informováni a dohodne se další postup – posunutí, zrušení, náhrada 

v době individuálního pohovoru 

- setkání jsou přítomni všichni klienti v lůžkovém programu a pracovníci ve 

službě 

- klienti mohou být ze setkání omluveni ze zdravotních důvodů nebo pokud 

jsou v jeho čase mimo KCO a vyřizují si své záležitosti – vždy po dohodě 

s pracovníky 

- pracovníci mohou být ze setkání omluveni z důvodu jiné práce, např. 

v ambulantním programu 

- o setkání je provedený zápis, viz. standard č. 6 

- neúčast na setkání je považována za porušení pravidel, viz pracovní 

postup – porušení pravidel  

- náplň setkání: zhodnocení uplynulého dne, které z plánů se 

podařilo či nepodařilo naplnit, popis psychického a fyzického stavu 

klienta, plány na večer a další den, potřeby klienta 

 

Zdroj: Interní dokumentace Krizového centra Ostrava, r. 2020 

 

Parafrázovaný zápis z večerního setkání: 

Délka – 20 minut. 

Klientka přichází k večernímu setkání o pár minut později, informuje pracovníky, 

že telefonovala s partnerem a ten se uklidnil, chce se vrátit domů, hned – 

nabízíme mimořádné sezení, rádi bychom situaci probrali důkladněji, 

doporučujeme vyčkat do rána, promyslet. Klientka neguje. 
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Pobyt klientky ukončen, provedena administrativní i praktická činnost okolo 

bytové jednotky. Klientka odchází velmi rychle, předávám letáčky – naše a na 

Bílý kruh bezpečí, snažím se nabídnout ambulantní rozhovor v dalších dnech. 

Rozmyslí se a ozve se. 

33. ZÁVĚR 

34. Míst jako je Krizové centrum Ostrava, míst, kde člověk může přijít, svěřit se 

s trápením, problémy, požádat o pomoc v tak širokém spektru záležitostí, míst, 

která jsou otevřená, empatická a podpůrná je strašně málo. Tady profesionální, 

zkušení a trénovaní krizoví pracovníci věnují maximální péči „na míru“ každému 

klientovi. A myslím, že to na „na míru“ je moc důležité, zvláště v krizi, kdy člověk 

často ztrácí půdu pod nohama. Pokud se terapeut vyzná ve více přístupech, více 

metodách a má pro to cit, je skvělé, když se klientovi dostane péče, kterou 

potřebuje a která mu naprosto vyhovuje. 

35. I když to častokrát může působit „k ničemu“, když se, třeba jako v případě 

klientky z kazuistiky, klient vrací zpět do krizového prostředí a k násilnickému 

partnerovi, je dobré, že klientka ví, kam se obrátit, byla poučena jak postupovat 

a měla možnost si na chvíli odpočinout, zamyslet se. Krizové centrum Ostrava je 

místem, kde se člověku dostane první psychosociální pomoci na skvělé úrovni a 

někdy to stačí a je to dost. A někdy je to první krok k terapii. A ta možnost „oťukat“ 

si to a zjistit, že i přes všechny obavy a předsudky je podle mě úžasná. Byla bych 

vděčná za více takových míst.  
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Trauma a jeho psychoterapeutická léčba 

Mgr. Lucie Petrová 

Úvod 

Trauma je jev, který má své podstatné místo v oblasti psychoterapie. Ve své 

praxi se často setkávám s traumatizovanými lidmi, a dosud jsem nenašla 

literaturu, která by mi poskytla komplexnější pohled na tuto problematiku.  

Práce se tedy zaměřuje na problematiku traumatu, jeho vymezení, dále věnuje 

zvláštní pozornost změnám v prožívání, ke kterým dochází u traumatizovaných 

jedinců a způsobům jedince ubránit se destruktivním následkům traumatu 

v podobě disociací a flashbacků. V závěrečné kapitole se snaží představit 

vybrané psychoterapeutické možnosti léčby.  

1. Vymezení pojmu 

1.1. Trauma, příznaky, diagnostika 

Na trauma se můžeme dívat z různých úhlů a hledisek. Důležitým faktorem je 

však fakt, že v takové situace člověk zažívá hrůzu, bezmoc a ztrátu kontroly. 

Prožití traumatu je individuální záležitostí, a záleží na dispozicích jedince, 

jakými jsou například vnitřní zranitelnost či způsob výchovy, zda u něj 

propuknou uvedené příznaky.   

Trauma vzniká jako následek po zahlcující, nebo život ohrožující zkušenosti. Je 

to velmi silný, nebezpečný zážitek, přesahující naši osobnost a závažně 

narušující integritu těla a duše. Strategie jeho zvládání nefungují běžným 

způsobem. Rozhodující je pocit ohrožení a neschopnost pociťované hrozně 

čelit. Mezi takové události nemusíme řadit jenom problémy, které přímo ohrožují 

náš život. Patří sem i náhlé úmrtí někoho blízkého, těžké operace či bolestivý 

zákrok, ztráta zaměstnání, rozchod, děsivé zážitky při experimentování 

s drogami atd.  

Traumatizace spočívá ve ztrátě kontaktu se sebou samým, se svým tělem, 

s druhými lidmi a s okolním světem. Můžeme jen cítit, že nejsme ve své kůži, že 

cosi nahlodává naši sebedůvěru, pocit duševní pohody a vztah k životu. Mohou 

se střídat období nadměrné aktivity a s obdobím vyčerpáním. Vzpomínky na 
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trauma se mohou vynořit nečekaně a způsobit náhlou paniku. Schopnost 

zorientovat se v bezpečí nebo nebezpečí začíná být snížená, protože mnoho 

záležitostí je vnímáno jako nebezpečných. Což může dojít až do stádia, kdy má 

postižený strach vycházet ze svého domova. 

Zažití traumatické události vede ke ztrátě pocitu, že je možné žít bezpečně a 

kontrolovat svůj život. Nejcharakterističtější jev traumatizace je znovuprožívání 

traumatu v dotíravých vzpomínkách na událost, vtíravé myšlenky, nebo 

záblesky. Znovuprožívání je spojeno s bolestnými emocemi. Trauma v sobě 

nese pocity hrůzy, extrémního strachu, paniky, silné pocity viny, znechucení, 

hněvu, bezmoci, beznaděje a tělesné i emoční bolesti. Trauma vede 

k vyhýbavému chování. Vyhýbáme se určitým pocitům, situacím a místům a 

naše možnosti volby se zužují. Výsledkem tohoto postupného omezování 

svobody je ztráta schopnosti realizovat svůj potenciál 

Proto dochází k oploštění pozitivních pocitů. Místo plného prožívání se může 

objevit depersonalizace, pocit, že prožitky jsou oddělené a nejsou součástí 

osobnosti. Může se objevit až apatie, potíže obracet se na ostatní, vyjadřovat 

svoje emoce. To vede k tendenci izolovat se od lidí a vztahové problémy.  

Následně uvádím podrobnější výčet symptomů traumatizace a diagnostická 

kritéria Posttraumatické stresové poruchy:  
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• Tabulka příznaků tramautizace1:  

Rané příznaky  Další možné příznaky Příznaky, propukající 

se zpožděním 

Nadměrná bdělost Úzkost, panické ataky, 

fobie 

Oslabené emoční 

reakce 

Rušivé představa či 

flashbacky 

Vyhýbavé chování Neschopnost činit 

závazky 

Extrémní citlivost na 

světlo a zvuk 

Závislostní chování Chronická únava nebo 

slabost 

Hyperaktivita Zapomnětlivost, 

amnézie 

Imunitní poruchy 

Přehnané emoční a 

úlekové reakce 

Nadměrná nebo 

snížená pohlavní 

aktivita 

Poruchy endokrinního 

systému 

Noční můry a děsy Vyhledávání 

nebezpečných situací 

Psychosomatická 

onemocnění – bolest 

hlavy, zad 

Náhlé změny nálad Sebepoškozování Astma 

Stud a nízké 

sebehodnocení 

Pocit zastřené mysli, 

mentální výpadky 

Kožní onemocnění 

Snížená schopnost 

zvládat stres 

Ztráta tvorby citových 

vazeb s druhými lidmi 

Chronická bolest 

Poruchy spánku Strach ze smrti nebo 

stárnutí 

Deprese 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Peter A. Levine, 2008, s. 13.  
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• Diagnostická kritéria Posttraumatické stresové poruchy: 

Zmínku o této nemoci můžeme nalézt v Mezinárodní klasifikaci nemocí 

(MKN-10), a můžeme o ni hovořit za těchto podmínek: 

• Postižený člověk byl vystaven události natolik ohrožujícího rázu, že by 

vyvolala tíseň téměř v každém jedinci, který by v ní byl účasten. Není 

podstatné, zda tato traumatizující událost působí krátce nebo dlouhodobě.  

• Oběť znovuprožívá situaci ve formě opakujících se snů, vtíravých živých 

představách nebo vzpomínek – tzv. flashbacků.  

• Pod vlivem těchto děsivých vzpomínek se traumatizovaný člověk vyhýbá 

situaci, která by mu událost připomínala.  

• Většinou si není schopen vybavit celou událost a některé důležité momenty 

jeho vyprávění postrádá.  

• Dále by být přítomny alespoň dvě z následujících potíží: neschopnost 

usnout nebo spát po celou noc; návaly vzteku, podrážděnost; problémy s 

koncentrací; zvýšená dráždivost a bdělost; přehnané úlekové reakce 

Výše uvedené symptomy by se měly, kromě výjimečných případů, objevit do 

6 měsíců po prožité události (MKN-10, 1992). 

2. Posttraumatické změny v prožívání  

Jak již bylo řečeno, prožití traumatu závažně zasahuje do integrity duše a těla 

jedince a zanechává trvalé změny na jeho chování a prožívání. Po prožití 

traumatu člověk zažívá nejčastěji následující:  

2.1. Disociace a flashbacky 

Traumatická disociace a flashbacky jsou dvěma nejvýraznějšími 

charakteristikami Posttraumatické stresové poruchy. Tyto dva aspekty se často 

objevují v tandemu. Vzpomínky se dostávají do stavu disociace a volně se 

vznášejí v přítomnosti v podobě flashbacků. Disociace je snahou těla uniknout 

situaci, kde fyzický únik není možný. Jedná se o obranný mechanismus. Oběť 

se i po skončení může cítit „mimo sebe“ a to ještě dlouho po tom, co událost 

proběhla. Poznat ji lze podle znecitlovělosti či otupělosti, depersonalizace, 
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částečné nebo úplné amnézie, mimotělních prožitků, neschopností cítit emoce, 

nevysvětlitelných emočních reakcí a chování.  

Pojem disociace pochází od Piera Janeta, jednoho z prvních psychiatrů, kteří 

pochopili význam traumatu pro vznik duševních onemocnění.  „Disociace je 

oddělení něčeho, co k sobě patří. Je to především mechanismem pro přežití 

dětských traumat. Děti, které musí prožívat fyzické a sexuální násilí štěpí svou 

osobnost, aby rozdělily stavy, které ve vzpomínkách vyvolávají prožitá 

traumata“2 Schopnost disociovat se považuje za možnost východiska a 

duševního přežití v situacích bezmoci.  

Flashback zahrnuje vysoce zneklidňující přehrávání implicitních senzorických 

vzpomínek na traumatické události. Pocity, které ho doprovázejí, jsou tak 

intenzivní, že jimi zužovaný člověk není schopný odlišit současnou realitu od 

minulosti. Prožívá, jako by se ony záležitosti odehrávaly v přítomném okamžiku. 

Traumatická událost není odsunuta do minulosti člověka stejným způsoben jako 

ostatní životní události. Dál svou vizuální, zvukovou či jinou realitou narušuje 

život svých obětí. 

2.2. Zvýšená podrážděnost 

Dalším výrazným rysem traumatizace je přetrvávající symptomy zvýšeného 

podráždění v autonomním nervovém systému. Jak jsme již zmínili, lidé, kteří 

trpí Posttraumatickou stresovou poruchou, jsou postižení symptomy jako 

zrychlená srdeční frekvence, studený pot, rychlé dýchání, bušení srdce, 

zvýšená ostražitost, vyděšené reakce. Což může vést k poruchám spánku, 

ztrátě chuti k jídlu, sexuální dysfunkci a problémům se soustředěním.  

Systém mozku by bylo možné nazvat „centrem přežití“. Na extrémní stres, 

trauma či jinou hrozbu reaguje tím, že uvádí do pohybu uvolňování hormonů, 

aby se připravilo na obranné jednání. Lidé s PTSP žijí s chronickým stavem 

aktivace nervového systému, což přispívá k rozvoji úzkosti, paniky a slabosti, 

svalové ztuhlosti a poruch spánku. Objekty, zvuky, barvy, jež by mohly být 

neutrálními podněty, se dostávají do spojení s traumatickou událostí, a 

                                                           
2 Franz Ruppert, 2014, s. 24.  
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způsobují předráždění. Tyto podněty jsou poté vnímány jako nebezpečí. 

Souvisí s očekáváním organismu, že se může zase něco špatného stát.  

Čekání na ohrožení vede k tomu, že se daný jedinec rozčiluje a vyvádí ho 

z míry i drobný, nečekaný podnět. Postižené lidi to často nutí být v opozici, 

hádat se. Objevuje se výbušnost, prudkost v chování a ostražitost. Jako by byly 

v napjatém očekávání, zde se něco ohrožujícího opět nepřihodí. Vzhledem 

k podrážděnosti se snadno dostávají do konfliktu s jinými lidmi, doma i v práci a 

ztrácejí přátelé. Projevy agrese jsou časté. Potíže se soustředěním vedou 

k horší výkonnosti. Nadměrná bdělost se poté projevuje stálým napětím a 

lekavostí. Každý náhlý zvuk vyděsí, např. zazvonění telefonu.  

2.3. Nutkání k opakování traumatu 

Traumatizovaný jedinec je přitahován situacemi, jež opakují původní trauma. 

Můžeme zjistit, že znovuprožíváme následky traumatu buď v podobě fyzických 

symptomů, nebo skrze rozvinutou interakci s vnějším prostředím. Trauma může 

být přehráváno v důvěrných vztazích, na pracovišti, v podobě častých nehod a 

úrazů či jiných událostí. Může se projevit i psychosomatickými potížemi. 

 

2.4. Zabezpečovací a vyhýbavé chování 

Traumatizovaný jedinec se vyhýbá všemu, co trauma připomíná, vyhýbá se 

myšlenkám, situacím, i blízkým vztahům. Na vyhýbajícím chování se podílejí 

zejména úzkostné vzpomínky a myšlenky připomínající traumatickou událost. 

Úzkostné myšlenky, emoce a tělesné reakce jsou doprovázeny úzkostným 

chováním – těkáním, pobíháním, vyhýbáním se, ujišťováním, hledáním pomoci. 

Často bývá spouštěčem krátká vzpomínka na traumatickou událost, které jsou 

navazovány podněty, které s ní nějak souvisely. Typický je sklon zaměřovat se 

výlučně na nejhorší možné důsledky namísto zaměření na pozitivnější 

možnosti. Tyto představ se dostavují automaticky, bez toho aniž by si je člověk 

přál. Vedou ke změně nálady do úzkosti, deprese, bezmoci.  

3. Psychoterapie traumatu 
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V této kapitole vycházím z obecného výčtu psychoterapie traumatu, které uvádí 

J. Praško v publikaci Stop traumatickým vzpomínkám:  

3.1. Obecné zásady 

Nejzákladnější pro psychoterapeutickou práci s traumatizovaným člověkem je 

nastavení bezpečného terapeutického vztahu, kde si může dovolit postižený 

převyprávět svůj příběh a integrovat ho tak do svého vědomí, což je důležitou 

součástí léčby traumatu. Terapie traumatu, má- li být účinná, musí podporovat 

spojení pacienta s jeho tělem a nastavení znovuprožívání a přijetí 

potlačovaných emocí, především hněvu a strachu.  

Traumatizovaný člověk není ve spojení s vlastním tělem, proto je těžké 

nastavovat jakékoliv meze, pokud nevnímá své vlastní, fyzické hranice. Po 

opětovném nastavení potlačovaného hněvu se obnoví i vnímání hranic 

s okolním světem.  

Dále dochází u traumatizovaných osob k nerozeznání nebezpečí, jelikož je vše 

vnímáno jako nebezpečné. Vnitřní poplašné signály jsou tak přetížené, že 

dochází k jejich vyřazení z činnosti. Jedním z výsledků terapie traumatu je 

opětovné nastavení ochranné funkce strachu.  

Jelikož jedinec tyto emoce dlouho dobu potlačoval, mohou se nyní vynořit 

v nepřiměřené míře a negativně tak ovlivňovat jeho život. Proto dalším úkolem 

psychoterapie je pomoci pacientovi naučit se zacházet s nimi tak, aby 

postiženému nekomplikovali život a on měl tak znovu zdravou míru kontroly nad 

svým životem.   

Dalšími emocemi, které se při léčbě mohou objevit, jsou pocitu trapnosti, viny a 

studu. Ty provázejí většinu lidí s posttraumatickou stresovou poruchou. Pomoci 

může jakýkoliv druh psychoterapie – jako je podpůrná psychoterapie, 

psychoanalýza, skupinová psychoterapie, nebo kognitivně – behaviorální 

terapie, pokud pomůže postiženému mluvit o traumatu a zbavit se těchto pocitů.  

3.2. Převyprávět svůj příběh 

Psychoterapie umožňuje v bezpečném a tolerantním prostředí se konfrontovat 

s tím, co se stalo. Opakovanou konfrontací s traumatickou událostí se postižený 

postupně učí přijmout trauma jako součást své minulosti, a tím ho trauma 
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přestává ovlivňovat v současném životě. Vzpomínky na trauma přestanou 

vyvolávat úzkost.  

Protože terapeut bývá velmi často prvním člověkem, kterému se s řadou věcí 

pacient svěřuje, je důležité, aby k němu cítil důvěru. Protože přitom pacient 

zažívá znovu hrůzu a bezmoc, je potřeba, aby mu terapeut projevoval silnou 

emoční podporu. Samo vyprávění příběhu má výrazný psychoterapeutický 

efekt, i když na vyléčení poruchy samo nestačí.  

Je důležité, aby byl terapeut trpělivý, a netlačil pacienta k předčasným detailům. 

Řada odhalení je spojena s pocity hanby, viny, úzkosti, bezmoci a vzteku. Je 

důležité, aby terapeut pacientovi emoce netlumil, ale nechal odžít a podpořil.  

Terapeut musí být ochoten slyšet příběh znovu a znovu. Opakování je 

nezbytnou složkou dlouhého procesu propracování traumatu. Terapeut pomáhá 

postiženému porozumět tomu, jak souvisí minulé zážitky a jeho současné 

vztahové a životní problémy.  

3.3. Individuální psychoterapie 

Přes vytvoření terapeutického vztahu a zkušenosti s terapeutem pomáhá 

individuální psychoterapie, postupně nabýt důvěru ke světu a druhým a 

postupně i k sobě samému. V každém případě je nejdůležitější, aby jedinec 

nakonec přijal sám zodpovědnost za svoje chování i mezilidské vztahy. Terapie 

ho vede k tomu, aby nezůstal jen v roli bezmocné oběti, ale aby aktivně řešil 

svoji životní krizi, kterou trauma spustilo. Léčba postižení posttraumatickou 

stresovou poruchou pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad sebou a 

minimalizovat silný vliv minulých zážitků na současné prožívání. V průběhu 

léčby prochází pacient třemi stádii. Sled stádií odráží přirozené potřeby 

pacienta a jeho aktuální možnosti: 

- Získávání pocitu bezpečí 

- Vzpomínání na podrobnosti traumatické události a akceptace ztrát s ní 

spojených 

- Obnovení normálního života3 

                                                           
3 Praško. J, 2003, s. 74 
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Pocit ohrožení je větší než konkrétní strach z nebezpečí. Postupné získávání 

pocitu bezpečí znamená uklidnění podrážděných center, aby bylo možné začít 

se učit novým dovednostem. Už zjištění diagnózy posttraumatické stresové 

poruchy pomůže postiženému ve zmírnění intenzity příznaků. Při získání důvěry 

v terapeuta je možné si začít postupně budovat pocit důvěry a bezpečí.   

Hlavní fází léčby je vzpomínání na podrobnosti traumatické události a 

akceptace ztrát s ní spojených. Pacient v bezpečném prostředí terapeutického 

vztahu vypráví a postupně rekonstruuje celý příběh traumatické události. Detaily 

traumatu se propojují s klidem a bezpečím situace, ve které k rozpomínání 

dochází. Terapeut vede pacienta, aby zážitek líčil co nejpodrobněji a vzpomněl 

si na každou drobnost, včetně svého vnitřního stavu, chování druhých osob, 

vlastních reakcí. Smyslem toho, je zachytit i části vzpomínky, které se možná 

oddělily a ve vědomém vybavování traumatu chybějí. Převedením smyslových 

podrobností a pocitů do slov se zesílí kontrola mozku nad těmito vzpomínkami. 

Postupem pak ztrácejí svůj silný emoční náboj.  

Terapeut vyprávění zpomaluje, pokud vidí, že přináší pacientovi velký strach. 

Smutek, který přirozeně provází takové vyprávění, je projevem toho, že člověk 

přestane lpět na traumatu samotném. Pacient se začne dívat do budoucnosti, 

není třeba se vyhýbat situacím, které trauma připomíná, vzpomínky přestávají 

vyvolávat úzkost a bezmoc. Konečně uzdravení z traumatu je spojeno 

s vybudováním nové existence se silnými, spolehlivými mezilidskými vztahy a 

s nalezením smyslu života i ve světě, kde se může stát i takovéto bezpráví. 

3.4. Skupinová psychoterapie 

Skupinová psychoterapie umožňuje sdílet traumatickou událost s lidmi ve 

skupině. Pokud je skupina složena z lidí postižených stejným problémem, 

mívají pro sebe velké pochopení. Protože traumatická událost často narušuje 

schopnost prožívat vřelé vztahy, důvěřovat druhým a přiblížit se k druhému, 

postižený se to postupně učí v důvěrné atmosféře psychoterapeutické skupiny 

a chrání pacienta před pocity izolace. 

Podpora skupiny pomáhá ke změně individuálního významu traumatické 

události a nabízí mnohočetné pohledy na problémy v životě. Ve skupině se 

ukazují přenosové vztahy, jak směrem k terapeutovi, tak ostatním členům 
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skupiny. Utvářejí se podle podobných vzorců jako vztahy v rodině, partě, nebo 

pracovním kolektivu. Člen skupiny se učí porozumět způsobům, jak si tvoří 

svoje vztahy na základě konfrontace se členy skupiny a interpretace skupiny.  

Úkolem člena skupiny je pochopit podmíněnost svých vztahů, a najít lepší 

polohu. Pokud je změna postojů nově začleněna do psychiky, je pak změna 

následována změnou chování k lidem v přirozeném prostředí.  

3.5. Kognitivně – behaviorální terapie  

Kognitivně - behaviorální terapie může být užitečná při léčbě zaměřené na 

úpravu bolestných a vnucujících se vzorců chování a myšlení. Základními 

postupy v KBT jsou: 

• vystavení se (expozice) traumatickým vzpomínkám 

• hledání nového, adaptivnějšího pohledu na události i na sebe 

• učení se novým dovednostem, například jak relaxovat, plánovat 

čas, asertivně jednat, řešit problémy v životě.  

KBT terapie traumatu může také pomoci překonávat zvýšenou podrážděnost a 

zlostné reakce, zvládat pocity viny a traumatické vzpomínky a překonávat 

vyhýbavé chování. Důležité je také naučit se pracovat s automatickými 

negativními myšlenkami.  

Závěr 

Většina lidí, kteří vyhledají za svůj život psychoterapeutickou péči, zažila 

traumatický zážitek, který se negativně podepsal na jejich psychice. Často tito 

lidé vyhledají pomoc pro jiný problém, který s traumatem souvisí – závislosti, 

vztahové problémy, nespavost či úzkostné poruchy. Proto je určitě nezbytné, 

věnovat zvýšenou pozornost této problematice. Z vlastní praxe usuzuji, že 

mnohdy bývá traumatický zážitek u postiženého těžké odhalit, postižený ho má 

hluboko odsunut, a ne vždy se to podaří.  

Traumatizace s sebou nese celou řadou potíží, a rozhodně se nejedná o 

pozitivní jev, ale věřím, že pokud člověk dokáže trauma zpracovat, může to jeho 

osobnost v mnoha směrech obohatit. 
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Úvod 

• Pracuji v neziskové organizaci Most k naději, kde jako pracovník 

v sociálních službách docházím do věznic. Zde pachatelům trestné činnosti bezplatně 

poskytuji službu odborné sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o 

sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách. Já osobně navštěvuji převážně 

mužské věznice a to Bělušice, Všehrdy, Nové Sedlo, Kynšperk nad Ohří a Horní 

Slavkov. Z ženských věznic jsou to pak Drahonice. 

 

Přednostně se snažíme vybírat klienty ze specializovaného či výstupního 

oddělení, nebo klienty zařazené v Poradně drogové prevence (opouštějící výkon 

trestu, žádající o podmínečné propuštění) a to jak motivované, tak i nemotivované k 

abstinenci. Samozřejmě mezi naše klienty mohou patřit i rodinní příslušníci a další 

osoby blízké vybraných klientů.  

 

Klienty do našich služeb vybírá či navrhuje pracovník zmocněný k tomu věznicí. 

Také sám odsouzený se může ústně přihlásit nebo podat písemnou žádost. Zapojení 

do našich služeb je většinou dobrovolné, ale někdy plníme poptávku samotné věznice 

a v těchto případech pracujeme většinou se silně nemotivovanými klienty. 

Klienti naší služby jsou osoby ve výkonu trestu/pachatelé trestných činů, kteří 

spáchali trestný čin pod vlivem návykové látky nebo byl jejich čin touto látkou 

motivován. Což v případě České republiky znamená, že ve výkonu trestu odnětí 

svobody se podíl drogově a jinak závislých jedinců pohybuje kolem 80 % (Veteška, 

Fischer, 2020, s. 24). Samozřejmě jsme zde i pro patologické hráče a osoby s 

problematikou nelátkových závislostí. 
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1. Poskytované služby 

 

V současné době poskytujeme věznicím, a tedy i odsouzeným, služby formou 

individuální a skupinové práce s použitím terapeutických prvků a hry.  

Aktivita individuální a skupinová terapie je v oblasti penitenciární péče obvykle 

používaná terapie. Samotná terapie a psychoterapie má v oblasti penitenciární péče 

zvláštní postavení jako léčba duševních poruch a stavů psychologickými prostředky. 

Terapii můžeme v nejširším významu chápat jako metodu léčení tělesných nebo 

duševních poruch a poruch chování (podle Veteška, Fischer, 2020, s. 110). 

Jak Culley a Bond (2008, str. 210) uvádějí: „Pomoc je nejúčinnější, je-li navázán 

dostatečně důvěryhodný vztah s pomáhajícím.“ Individuální poradentství je, pokud je 

to možné, mimo jiné založeno na kvalitním terapeutickém vztahu. Což jak zmiňuje 

Veteška a Fischer (2020, s. 112) je dle Orla s kolektivem (2012) považován za jeden 

ze základních společných faktorů přes mnoho odlišností v jednotlivých 

psychoterapeutických směrech, které se při práci s odsouzenými používají.  

 

Společné cíle těchto rozdílných psychoterapeutických směrů jsou přitom velmi 

jednoduché, a to, jak uvádí Vymětal a kol. (2004, s. 42), že „cíle psychoterapie 

můžeme vidět ve změnách osobnosti a organismu, chování na sociálních vztazích 

jedince, přičemž tyto změny jsou předem stanoveny a v procesu terapie dosahovány 

psychologickými prostředky“. Změna osobnosti klienta je jedním z nejčastějších cílů 

psychoterapie. Tato změna ovšem jde ruku v ruce se sebepoznáním klienta. 

1.1 Individuální terapie 

 

Při naší práci je snaha realizovat individuální plán/potřebu klienta s respektem 

na poslání naší organizace. Jsou zde využívány metody sociální práce a 

psychoterapeutické prvky. Snažíme se spolu s klientem například stanovit konkrétní 

kroky po výstupu z trestu nebo vyřešit nástup do některé z forem následné péče. Dále 

se snažíme pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. O podporu při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob sociálně terapeutické 

činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
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schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Také se snažíme 

poskytovat informace o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování 

těchto rizik. Délka spolupráce je určena aktuální situací a cílem individuálního plánu 

klienta. 

 

1.2 Skupinová terapie 

 

Témata a obsah skupinových setkání vychází z aktuálních potřeb klientů 

a konzultací s odbornými zaměstnanci (adiktolog, psycholog, sociální pracovník, 

vychovatel, speciální pedagog, kaplan), odborníky pro danou cílovou skupinu (sociální 

kurátor, metodici Probační a mediační služby, metodik Generálního ředitelství 

vězeňské správy, finanční, dluhové a rodinné poradny) a členy spolupracujících 

organizací. 

 

Tato setkání využívají skupinové dynamiky k náhledu a řešení dosavadního 

způsobu života odsouzených. Stěžejními tématy je – závislost a rizikové užívání 

omamných a psychotropních látek, nácvik vytváření bezpečných vztahů, schopnost 

uhájit naplnění vlastních potřeb, osvojení takových strategií jednání a chování, které 

nevedou k sociálním konfliktům. 

 

Základní dělení skupin je na: 

1.2.1 Dlouhodobé skupiny 

 

• zaměřená na sebe zkušenost, spolupráci, komunikaci, sebepoznání, prevenci 

relapsu 

• využívá skupinovou dynamiku, cvičení, terapeutické techniky, interaktivní hry, 

pracovní listy, deník 

• veškeré aktivity využívá v souvislosti s posláním programu a zohledňuje témata: 

závislosti na návykové látce, drogy, Harm Reduction, abstinence a léčba, 

přenosné choroby 

• koncipovaná jako polootevřená 
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• 6 měsíců, 1x týdně 90 min, 6–14 účastníků  

 

Práce se skupinou se řídí pravidly a využívá adekvátní techniky dle aktuální 

potřeby skupiny a individuálních zakázek účastníků. Součástí každého setkání je: 

analýza aktuálních potřeb, uvedení a realizace techniky, vyhodnocení (Kolařík 2011, 

s. 36-37). 

Lze využít terapeutické techniky pro všechny typy skupin (Viers 2011, s. 55-

101), na základě aktuální potřeby skupiny techniky pro podporu komunikace (Kolařík 

2011, s. 107-124), důvěry (Kolařík 2011, s. 125-130) či sebepoznání (Kolařík 2011, s. 

131-143). 

Cílem skupinových setkání je sebereflexe a nadhled účastníků, hledání 

osobního významu a smyslu života v širších souvislostech (sociální vazby, hodnoty 

kulturní a celospolečenské) a sebe přesahu. 

 

1.2.2 HR skupiny 

 

Dalším druhem skupin, které v naší práci využíváme, jsou HR skupiny neboli 

Harm reduction skupiny. Harm reduction jednoduše znamená přístup, který snižuje 

negativní důsledky užívání drog pro jednotlivce a tím zároveň ochrání většinovou 

společnost. Složitěji a odborněji je to přístup ke snižování zdravotních rizik, sociálních 

a ekonomických dopadů a také podpora chování, které vede ke změně životního stylu 

a abstinenci. Tento přístup zmenšuje riziko přenosu infekčních chorob, nejčastěji 

hepatitidy C a B, syfilisu, ale také AIDS a, rizika dalších zdravotních komplikací, 

sociálního vyloučení a ztráty lidské důstojnosti. Ve výsledku tento přístup k závislým 

šetří i peněženky daňových poplatníků 

• Asi nejznámějším postupem používané v Harm reduction patří výměna 

použitého injekčního materiálu, poradenství zahrnující rady o bezpečnějších 

postupech aplikace, poskytování informací o možnostech léčby či jiné odborné 

pomoci, kontaktní poradenství a edukace o rizicích spojených s užíváním drog.  

V případě HR skupin je pracováno s následujícími tématy: 

• prevence relapsu 
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• snižování rizik při aktivním užívání návykových látek 

• typy a rizika užívání drog  

• infekční choroby 

• aktuální možnosti léčby a ochrany před infekčními chorobami 

• kontakty na organizace a služby prevence a následné péče  

• závislosti a zneužívání návykových látek v širších souvislostech 

• práce s dluhy  

• tematický film 

 

Sekundárním posláním HR skupinové práce je podpora sebe rozvoje a 

odolnosti, rozvoj sociálních dovedností, komunikace a interakce, zvládání zátěžových 

situací, nabídka k využití individuální podpory (sociálně-právní poradenství, 

zprostředkování dalších služeb, asistenční služby, vyjádření k Probační a mediační 

službě a soudům). Tyto skupiny by měly probíhat ve 3-6 setkáních, 1x týdně 90 minut, 

při 6–16 účastnících. 

Jedna z dalších činností, kterou naše organizace poskytuje je:  

1.2.3 Předvýstupní poradentství 

 

Toto poradenství se provádí cca 6–2 měsíce před koncem trestu u každého 

odsouzeného. Při individuálním pohovoru s odsouzeným pracovník zjišťuje podmínky, 

do kterých se bude klient po propuštění vracet. Jedná se hlavně o to, zdali má klient 

rodinné zázemí, zajištěné bydlení, zaměstnání a zda je schopen svou novou situaci 

řešit.  

V případě, že by se klientovi v době před propuštěním vyskytl nějaký existenční 

problém, který by ho čekal po propuštění na svobodu, je ještě dostatek času tento začít 

řešit. Je snaha ho řešit zejména ve spolupráci se sociálními kurátory v místě trvalého 

pobytu klienta či jeho rodinných příslušníků. Vše je na ochotě a zájmu klienta svůj 

problém řešit. V případě, že problém klient řešit nechce, jsou mu nastíněny problémy, 

které se na současnou situaci mohou nabalit. 

 

2. Metody a nástroje práce s klientem související s terapií 
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V individuální a skupinové práci s klienty jsou používány následující metody a nástroje: 

• Rozhovor, jehož obsahem je práce na zakázce klienta. Cílem rozhovoru je 

specifikace zakázky a výběr služeb, které bude využívat. 

• Motivační rozhovor s cílem udržet nebo obnovit ztracenou motivaci klienta 

během naplňování zakázky. 

• Aktivační rozhovor směřující klienta k realizaci aktivity nutné k naplnění 

stanoveného cíle. Klientovi musí být zřejmé, že bez jeho aktivních činností 

nebude možné cíl a stanovenou zakázku naplnit. 

• Evaluační rozhovor ověřuje, zda klient vnímá proces spolupráce stejně jako 

pracovník. 

• Pozorování klientovy situace v jeho přirozeném prostředí a poskytnutí zpětné 

vazby. 

• Podpora a nácvik konkrétních sociálních dovedností. 

• Mediace, kdy pracovník v roli mediátora pomáhá klientovi v řešení konfliktů, 

vstupuje do sporu, pomáhá stranám ve vzájemné komunikaci. Obě strany jsou 

přítomny dobrovolně, výsledkem je dohoda a urovnání vztahů. 

• Základní krizová intervence klienta do té míry, aby byl schopen dále řešit svou 

situaci. Případně vyhledání psychologické či psychiatrické péče, kterou 

pracovník může na žádost klienta zprostředkovat. 

• Poradentství (asistence a vedení) klienta při konkrétních činnostech, které jsou 

potřebné k řešení jeho nepříznivé situace. Např.: sestavení rozpočtu, dojednání 

léčby (zdravotní, psychologická, sociální), práce s dluhy, pomoc při sepsání 

životopisu, pomoc při sepsání motivačního dopisu, kontaktování budoucího 

zaměstnavatele apod. A také pomoc analyzovat klientovi jeho dokumenty jako 

např. jeho vytvořený životopis, lékařské zprávy, soudní rozhodnutí 

 

3. Výhody práce s klientem ve Výkonu trestu a motivace klienta 

Výhodou práce ve vězení je odstup klienta od jeho komunity, která většinou 

bývá jedním z faktorů vzniku jeho závislosti. Dále jsou to pravidla výkonu trestu, 

kázeňský systém a hodnocení, které má jednoduchá pravidla, ve kterých lze obstát. 

Také je to pravidelná strava a spánek často spolu s pravidelným cvičením. V 
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neposlední řadě jde o abstinenci nebo aspoň o podstatné snížení dávky a frekvenci 

užívání drogy či o změnu drogy samotné. 

Je známo, že motivace klienta je v terapii jedna z nejdůležitějších věcí. 

V případě odsouzených se jedná většinou o následující druhy motivace. Nejčastější je 

motivace hnaná snahou o podmínečné propuštění, kdy spolupráce s naší organizací 

zvyšuje šanci o toto propuštění. Cílem je pouze podmínečné propuštění a nic jiného. 

Další motivací je kombinace snahy o podmínečné propuštění a snaha změnit – zlepšit 

svůj dosavadní/budoucí život. A konečně občas narazíme na minoritního klienta, jehož 

motivace je pouze změna života k lepšímu. Nechce podmínečné propuštění nebo má 

před výstupem z trestu. Práce s takto motivovaným klientem bývá většinou pro 

pracovníka nejlepší, ale i tak jsou výsledky velmi diskutabilní, protože práce s klientem 

ve výkonu trestu není jediným činitelem, který se na tomto úspěchu podílí. 

Charakter naší práce nám samozřejmě přináší práci s klientem absolutně 

nemotivovaným. Někdy dokonce s klientem spokojeným se svým současným i 

budoucím životem. I takovým klientům má naše práce co nabídnout. Jedná se o již 

zmíněné Harm reduction skupiny.  

Další určující faktory motivace jsou věk, stupeň devastace klienta, délka jeho 

trestu a také jeho rozumové schopnosti. 

K psychickým faktorům patří úroveň mentálních schopností. Tento faktor lze 

považovat spíše za vrozený vzhledem ke značné změně genetické podmíněnosti. 

Mezi dospělými odsouzenými je samozřejmě možné nalézt osoby s inteligencí na 

škále od mentální retardace až po genialitu. Všeobecně však můžeme říct, že se 

kriminálního chování dopouštějí ti, jejichž rozumové schopnosti jsou obvykle nižší. S 

nižšími rozumovými schopnostmi souvisí i nižší schopnost posoudit danou situaci a 

vyhodnotit důsledky vlastního jednání (Fischer, Škoda, 2014 cit. dle Veteška, Fischer, 

2020, s. 31). Tyto rozumové schopnosti se jasně podílejí na motivaci klienta a její 

intenzitě. 

Přímo úměrně s věkem se většinou zvyšuje i motivace klienta. Obzvlášť 

mladiství odsouzení, s nimiž jsem také pracoval, mají motivaci ke změně minimální, 

což je logické vzhledem k tomu, ve které životní fázi se nacházejí. Kdežto klient 

v pozdní dospělosti je již unaven kriminálním životem a je silně motivován touhou po 

klidu, touhou po normálním životě.  
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I míra devastace může zvýšit motivaci klienta. V případě velké devastace klient 

chce návrat k normálu. Může se také jednat o drobnou, ale výraznou drogovou epizodu 

(předávkování, toxická psychóza apod.), kdy klient pochopí, jak se bude jeho budoucí 

život utvářet, pokud nedojde ke změně. V případě klienta se sebedestruktivním 

chováním pak jeho zvyšující se devastace (např. cílené předávkování pervitinem) 

nezvyšuje jeho motivaci ke změně. Klient je zacyklen ve své bolesti, vinně, a není 

schopen tuto devastaci vidět jako jeden z negativních faktorů jeho života. Je pak na 

pracovníkovi, aby zapojil všechen svůj um k tomu, aby svůj problém klient správně 

pochopil. 

Konečně i délka trestu má vliv na motivaci. Přidružuje se k ní ale mnoho faktorů, 

takže její vliv je nejednoznačný. Záleží na předchozích faktorech, jako je věk, 

rozumové vlastnosti a devastace klienta. Někdy je i kratší trest motivací, a to hlavně 

v případě prvotrestů. Většinou se ovšem jedná o trest delší, který klienta „donutí“ 

k uvažováním nad změnou svého života. 

„Finanční hospodaření nelze v psychoterapii pominout. Forma úhrady za léčbu 

spolu tvoří psychoterapeutický proces, přijímaná úhrada pacientem vytváří odlišnou 

situaci od psychoterapie hrazené třetí stranou (zaměstnavatelem, rodičem, partnerem) 

nebo krytou zdravotním pojištění“ (Vybíral, Roubal, 2010, str. 505).  

I zde vidím jasný rozdíl mezi placenou službou v soukromých službách (ať je to 

poradentství či psychoterapie), a službou poskytovanou naší organizací, kdy někdy 

nároky klienta na naší práci a čas jsou víc než automatické a nereálné. 

Dále pak zde hrají roli faktory, které mají většinou vliv na odsouzeného jak před 

jeho nástupem do výkonu trestu, tak i na jeho následnou resocializaci a vůbec celkový 

úspěšný návrat do normálního života. Jedná se o faktory, které z podstaty naší práce 

nemůžeme zcela ovlivnit.  

4. Dynamické faktory 

 

Bydlení 

• 59,7 % odsouzených má nestabilní nebo žádné bydlení; 

• 18,1 % odsouzených se někdy ocitlo bez bydlení, ani nevyužívají žádné 

možnosti neformálního standardního bydlení; 
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• alarmující je však skutečnost, že necelých 44,7 % odsouzených má za adresu 

trvalého pobytu uvedenou adresu sídla ohlašovny; 

Zaměstnání 

• 26,4 % odsouzených nemá žádnou zkušenost z legálního zaměstnání; 

• minimálně v průběhu tří let před výkonem trestu se 53,1 % odsouzených ocitlo 

bez zaměstnání, a 46,1 % má zkušenost z nedoložitelné pracovní činnosti; 

• přestože 48,7 % odsouzených uvedlo zkušenost s legálním zaměstnáváním, 

tak po celou dobu tří let před aktuálním výkonem trestu mělo zaměstnání pouze 

21 % z nich; 

• dlouhodobou nezaměstnanost (6 měsíců kontinuálně za poslední 3 roky před 

aktuálním výkonem trestu) zažilo celkem 44,7 % odsouzených; 

• u zaměstnání je výskyt vysokého a velmi vysokého rizika více než trojnásobně 

vyšší než u bydlení; 

• souvislost zaměstnání s aktuální trestnou činností byla označena jako střední 

nebo vysoká u více než poloviny odsouzených (57,4 %); 

Finance 

• finance patří mezi nejrizikovější sociální dynamické faktory, na rizikovosti 

faktoru se podílí všech 5 rizik včetně souvislosti financí s aktuální trestnou 

činností; 

• 47,7 % odsouzených se v průběhu minimálně tří let před aktuálním výkonem 

trestu ocitlo zcela bez legálních zdrojů příjmu; 

• celkem 89,4 % odsouzených přiznává nějakou formu finančních závazků, z toho 

73,2 % odsouzených uvádí dluhy, které jsou nad rámec jejich možností plnit je 

nebo je dokonce odmítají plnit z principu; 

• téměř polovina odsouzených (48,2 %) čelí nedostatečným legálním příjmům, ať 

již z důvodu, že žádný příjem nemají nebo jen z důvodu, že jediným zdrojem 

jejich legálních příjmů tvoří sociální politika státu; 

Vzdělání a výchova 

• 83,1 % odsouzených cizinců je schopno alespoň základní komunikace v 

češtině;  

• 49 % odsouzených má základní nebo nedokončené vzdělání; 
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• pracovní, odborný kurz či rekvalifikaci v minulosti absolvovalo 32,4 % 

odsouzených, nejčastěji se jednalo o kurz svářečský, na vysokozdvižný vozík, 

kuchařský, jeřábnický a na motorovou pilu; 

• mimo rodinné prostředí někdy v průběhu svého dětství pobývalo 46,9 % 

odsouzených; z toho 11,3 % ve výchovném ústavu, 10,6 % ve věznici a 7,5 % 

v diagnostickém ústavu; 

• nejčastěji identifikovanými patologickými projevy v chování odsouzených jsou 

krádeže, lhaní a zneužívání alkoholu, drog nebo hraní automatů, celkově bylo 

nějaké chování, které bylo zařazeno pod kategorii poruchy chování, zjištěno u 

46 % odsouzených; 

• 37 % odsouzených nějakou část dětství trávilo v závadové vrstevnické skupině; 

• kriminální zátěž v rodinném prostředí byla hodnocena jako závažná u 30,8 % 

odsouzených (Drahý, Hůrka, Petras, 2018, s. 138-139). 

 

5. Recidiva 

Míra recidivy se v ČR dlouhodobě pohybuje kolem 70 % (Rozum, Tomášek, 

Vlach, Háková, 2016, str. 16). Například v Německu, Dánsku, Švédsku a Finsku se 

průměrně jedná okolo 40 % a v Norsku dokonce pouze 20 % (Butorac, Gracin, Stanić, 

2017 cit. dle Veteška, Fischer, 2020, s. 156). 

Vzhledem k takto vysoké míře recidivy v ČR je většina odborníků přesvědčena 

o tom, že je potřeba zintenzivnit přípravu odsouzených, kteří opouštějí vězení. Tohoto 

chtějí dosáhnout využitím kombinaci metod, přístupů a nástrojů resocializace a 

integrace v rámci programu zacházení (Veteška, Fischer, 2020, str. 156). Což dle mě, 

mimo jiné, znamená podstatnou měrou navýšit přímou terapeutickou práci 

s odsouzenými. 

 

6. Integrativní terapie ve vězeňství? 

Bylo by nespravedlivé z mého pohledu externisty hodnotit, zdali je v rámci 

penitenciární péče využívána integrativní terapie. Vzhledem k tomu, co zmiňuje 

Veteška a Fischer (2020, str. 111) dle Polišenské a kol. (2016) a to, že základní cíl 

psychologické a resocializační podpory a péče v prostředí vězeňství spočívá v aplikaci 
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specifických terapeutických postupů je zřejmé, že se používá aspoň několik 

terapeutických postupů.  

Toto potvrzuje i následující tvrzení a to že „V terapeutických přístupech, které 

jsou uplatňovány s jedinci s diagnostikovanou poruchou osobnosti (a vysokými 

kriminogenními riziky), můžeme sledovat sbližování analytických a kognitivně-

behaviorálních přístupů a splývání v jeden eklektický proud“ (Jiřička, Kejřová, 2015 cit. 

dle Veteška, Fischer, 2020, s. 111). 

I když by se mohlo zdát, že v prostředí věznic, kde jsou klienti převážně stejného 

příběhu tak budeme používat pouze jeden druh terapie. Opak je pravdou. Jak uvádí 

Veteška a Fischer (2020, s.151) „Delikventní subkultura je z psychologického a 

terapeutického hlediska velice heterogenní skupina. Snaha nalézt jedinečnou metodu 

úspěšného zacházení a ovlivňování těchto osob se musela a musí nutně minou 

účinkem. Proto je efektivní využívat kombinace metod a terapeutických přístupů“. 

A pak zde je věčná otázka, která se netýká pouze terapie ve vězenství, ale 

terapie obecně. Otázka, co je v terapii účinné a co není. Každá terapeutická metoda 

působení a ovlivňování může být vůči někomu účinná. Je otázka jak hodně a pro koho. 

V tomto případě se mi moc líbí úvaha Vetešky a Fischera (2020, s. 151), že z pohledu 

optimisty je tedy nutné přistupovat k dosažení změn v postojích a chování jedince ve 

smyslu latinského úsloví semper aliquid heret (vždy něco ulpí) a ne podle neměnného 

sic erat in fatis (tak určil osud).  

 

Závěr 

Odsouzení, jak je již výše uvedeno, nejsou homogenní skupinou, a tak ani práce 

s ní by neměla být jednoduše šablonovitá. Poradentství se protíná s terapií, a samotná 

terapie přechází z jednoho proudu do druhého. Nebojme se proto být odvážní a 

vystoupit z rutinní komfortní zóny.  Zkusme něco nového, nějaký nový postup a přístup. 

Něco, co ušijeme klientovi na míru. Můžeme si být jisti, že „vždy něco ulpí“. Nevolám 

po experimentování na klientech, to ne. Byť odsouzený, stále je člověkem. Buďme 

zvědaví, (be courious) jak to říká Laura s. BROWN, americká psychoterapeutka. Je 

totiž velmi pravděpodobné, že to bude ku prospěchu jak odsouzeného, tak i celého 

systému vězeňství i celé společnosti. 
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Ucelená rehabilitace jako systém terapií osob se získaným 
zdravotním postižením 

Radka Prokešová 

 

Úvod 

Moje teoretická závěrečná práce vychází ze zkušeností sociálního pracovníka s prací s lidmi se 

získaným zdravotním postižením v Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Jedná se 

o osoby v produktivním věku se zdravotním handicapem způsobeným úrazy páteře, amputacemi, 

úrazy mozku nebo degenerativními neurologickými onemocněními. Většina klientů přichází s 

kumulací problémů zdravotních a sociálních. Jedná se problémy, jako je neexistence funkční rodiny, 

která by mohla zajistit odpovídající péči v domácím prostředí, vyčerpání nebo úmrtí pečujících osob, 

odchod životního partnera a ponechání bez pomoci  

a prostředků, zadluženost, neexistence odpovídajícího bezbariérové bydlení, zneužití a týrání 

partnerem, nemožnost vychovávat své děti atd. 

Své sociální problémy považuje většina z klientů za větší handicap než problémy zdravotní. Klient, 

který se po úrazu pohybuje na invalidním vozíku, pokládá za větší problém, že nemá kde bydlet, má 

neurovnané vztahy se svou rodinou, nemá přátele a má dlouho neřešené dluhy, než nemožnost 

samostatného pohybu.   

Při poskytování sociálních služeb je proto nutný komplexní přístup formou „Ucelené rehabilitace“, 

který působí jako terapie potíží tělesných, duševních i sociálních.  Důležité je naučit klienta využívat 

svůj potenciál pro kvalitní život. Současně je třeba mu pomoci najít cestu, jak s postižením vycházet a 

nebojovat s ním, což odčerpává hodně jeho energie potřebné k další rehabilitaci a práci na sobě.  

Řada klientů neměla dostatečné sociální dovednosti pro život ve společnosti ani před tím, než došlo 

ke zdravotnímu postižení. V této oblasti snahou díky komplexnímu přístupu pomoci klientům s 

nápravou a přípravou na samostatný život v rámci možností jejich handicapu.   

V organizaci nepracuje psycholog ani odborník na krizovou intervenci. O to větší nároky jsou kladeny 

na tým pracovníků poskytující péči v rámci Ucelené rehabilitace.  
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Získané zdravotní postižení  

Zdravotní postižení vzniká porušením nebo absencí funkcí určitého orgánového systému v lidském 

těle. Z psychologického hlediska platí, že jakékoli postižení ovlivňuje rozvoj celé osobnosti 

handicapovaného člověka a podílí se na vytváření specifické sociální situace a vymezení 

společenského postavení. Získaný defekt méně zasahuje vývoj funkcí osobnosti, které se až do doby 

vzniku postižení mohly vyvíjet normálně. Klade však daleko větší nároky na adaptaci. Získané 

postižení znamená velký zásah do osobnosti, způsobuje duševní trauma a subjektivně je velice 

hluboce prožíváno. Zvláště to platí v rozměru budoucnosti, osobních perspektiv člověka. (Vágnerová, 

2000, str. 65) 

Pro Ucelenou rehabilitaci a sociální práci není důležitý klinický obraz jednotlivých nemocí, ale 

skutečnost, jaký vliv má nemoc na klientův současný život a jaké jsou vyhlídky na život budoucí. Vztah 

mezi psychikou a fyzickým onemocnením byl v západní medicíně léta zanedbáván a podceňován, 

přibývá však jasných vědeckých důkazů o propojenosti těchto uměle oddělnovaných systémů a jejich 

zvovusjednocení může pacientovi velmi prospět. (Havrdová, 2015, str. 85) 

Do Centra sociálních služeb ve Zbůchu přicházejí v zásadě klienti se třemi typy získaného zdravotního 

postižení:  

Klienti po úrazu páteře  
Přicházejí obvykle rovnou ze zdravotnického zařízení. Většinou po ukončení zdravotnické a 

rehabilitační péče absolvují několikaměsíční pobyt v léčebně dlouhodobě nemocných. V ideálním 

případě přicházejí rovnou z Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Úraz páteře a s ním spojené 

poškození míchy utrpěli ve většině případů při pádu z výšky, skoku do vody nebo dopravní nehodě. 

Současně se obvykle u našich klientů se jednalo o úraz v opilosti. Rozsah handicapu a zachovaná 

klientova hybnost závisí na skutečnosti, ve které části byla mícha poškozena.   

Klienti žili plnohodnotný produktivní život, který se jim změnil během jedné vteřiny.  

Ze zdravotnických zařízení jsou obvykle dobře poučeni o své situaci a rozumí svému zdravotnímu 

stavu, ale nejsou s ním vyrovnáni. Prožívají pocity hněvu, který přenáší na pečující personál, často 

jsou velmi vulgární k pečovatelkám. Zároveň mají strach, že se nedokážou o sebe postarat a projevují 

lítost nad svou situací.  

Perspektiva aktivního života je u klientů po úrazu páteře za využití kompenzačních pomůcek dobrá. 

Obvykle lidé po úrazu páteře žijí za přizpůsobených podmínek se svými rodinami. Naši klienti po 

úrazu páteře rodiny nemají. Před úrazem žili v podnájmech, na ubytovnách nebo i na ulici a nemají se 

tedy po ukončené léčbě kam vrátit. Zpravidla jsou i bez finančních prostředků a nemají ani nárok na 

invalidní důchod.  V jejich případě je velice důležitá motivace k úpravě sociálních poměrů.  

Klienti po úrazu nebo onemocnění mozku  

Část klientů přichází po poranění mozku (po autonehodách, ale i po tonutí nebo  

po srdeční zástavě, které trvale poškozují mozek), se stavy po cévních mozkových příhodách, 

zánětech mozku a ponádorovými stavy mozku. Porušeny bývají funkce ovládající tělo, komunikace, 

paměť, pozornost, myšlení, a schopnost řešit běžné situace. Dochází ke změně osobnosti a 

problémům v mezilidských vztazích.  

Ve většině případů přicházejí klienti z rodin, pro které je péče mimořádně náročná,  

a pečovatelé jsou již zcela vyčerpaní. Klient obvykle nemá náhled na svou situaci.  Má problémy 

především s krátkodobou pamětí, pozorností a komunikací. Špatně se orientuje v komunikaci, 

nezvládne přijmout větší množství informací, a to vede k silným emočním reakcím, např. výbuchu 

zlosti.   
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Snažíme se zachovat spolupráci s rodinou a náročnou péči rozdělit mezi sociální službu a rodinu. 

Podle možností pak kompenzovat ztrátu sociálních dovedností jejich nácvikem. S rodinou je potřeba 

pracovat na přiznání si problému a akceptování limitů, které jsou dány stupněm poškození mozku.  

Klienti s degenerativním neurologickým onemocněním  
V případě našeho zařízení se jedná většinou o klienty v pokročilém stádiu diagnózy roztroušené 

sklerózy a Hutingtonovy nemoci. Klienti žijí s onemocněním obvykle roky, než se jejich zdravotní stav 

zhorší natolik, že nejsou schopni zůstat ve svém původním prostředí.  S diagnózou jsou dobře 

seznámeni, ale je pro ně komplikované přijmout prostředí kolektivního zařízení. Stres pak zhoršuje 

celkový zdravotní stav a průběh nemoci.  

V průběhu poskytování sociální služby je nutné pracovat na stabilizaci nemoci, udržení kvality života a 

nezřídka i doprovázení v jeho závěrečné fázi.  

 

Vyrovnání se s životní situací 

Pro práci s osobami se získaným zdravotním postižením je nutné akceptovat, že se vyrovnávají se 

změnou zdravotního stavu a nově nastalou životní situací.  

Přes všechny individuální rozdíly mezi klienty se při vniklém postižení objevují reakce, které se 

podobají reakcím na náročné životní situace: 

1. Počáteční šok - důsledkem může být agresivní reakce vůči věcem nebo 

osobám, hledání viníka vzniku postižení nebo pasivita  

2. Deprese - hluboký smutek vyvolaný náhlými změnami a ztrátami, které 

následkem postižení nastaly, může vyvolávat až suicidální tendence  

3. Popření reality -  klient se brání rozhovoru o současné situaci, nereálně věří 

v plnou úpravu stavu. Nebo klient používá jako obranu racionalizaci, 

rozumovým vysvětlením potlačí příslušnou emoci.  

4. Regrese - klient se vůči svému okolí staví do role dítěte, nechá o sebe pečovat, 

o ničem nerozhoduje, neplánuje budoucnost  

5. Smlouvání – klient částečně přijímá realitu, ale ne ve všech důsledcích  

6. Přijetí reality  - hledání nových životních cílů (podle Votava, 2003, str. 149) 

Do sociální služby přichází klient ze zdravotnického zařízení obvykle po prodělaném počátečním šoku 

ze sdělení diagnózy a prognózy zdravotního stavu. Sociální služba začíná pracovat s klientem ve fázi 

deprese nebo popření reality. Z domácího prostředí pak někdy přichází klient ve fázi regrese, kdy už 

rodina vyčerpala své síly a není schopna zvládnout náročnost péče. Ve všech těchto případech je pro 

sociálního pracovníka náročné navázat s klientem spolupráci a společně se dopracovat ke 

smysluplnému a reálnému cíli poskytování sociální služby (kontraktu).  

I pro pečovatele, kteří poskytují klientovi základní denní péči v oblasti péče o jeho tělo, není práce 

s klientem jednoduchá. Jsou s klientem v nejčastějším kontaktu a také objektem jeho nepřiměřených 

reakcí.  Často se u osob s handicapem projevuje egocentrismus, kdy klient upozorňuje na sebe, je 

vztahovačný a přecitlivě reaguje na narážky na své postižení.  Nevnímá problémy ostatních a své 

okolí. Nepřiměřená reakce pak může být okolím chápána jako agresivita. Tento způsob chování však 
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spíše souvisí se zvýšenou potřebou sebeprosazování. Podobné reakce bývají vyvolány situací, kdy se 

postižený cítí být objektem soucitu, který v sobě obsahuje podceňování a to cítí jako ponižující. 

(Vágnerová, 2000, str. 70).  

Systém ucelené rehabilitace  

Úkolem sociální služby je pohlížet na klienta komplexně jako na člověka s potenciálem tělesných, 

duševních a sociálních schopností. Rehabilitace proto v sociálních službách není pouze zdravotnická 

aktivita, i ale aktivita mezioborová.  

O ucelené rehabilitaci mluvíme tehdy, jestliže důsledky nemoci či postižení nemohou být řešeny čistě 

zdravotnickými prostředky a stav je trvalý, zdravotní postižení není možné léčbou plně odstranit. 

(Votava, 2003, str. 14) 

Odborná literatura obvykle uvádí, že Ucelená rehabiltiace se skládá z rehabilitace zdravotní, 

psychologické, sociální, pedagogické, pracovní a volnočasové. (Novosad, 1997, str. 7).  Na základě 

zkušeností práce s osobami se získaným zdravotním postižením jsem jednotlivé oblasti ucelené 

rehabilitace konkretizovala.   

Ucelená rehabilitace v Centru sociálních služeb Zbůch  
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Jednotlivé oblasti systému Ucelené rehabilitace se prolínají, navzájem ovlivňují a nelze je od sebe 

oddělit. Společně uplatňované metody jsou reedukace (rozvoj poškozených funkcí a zbytkových 

schopností), kompenzace (náhrada poškozené funkce jinou nepoškozenou funkcí) a akceptace (přijetí 

života s postižením). (Jankovský, 2006, str. 28) 

Sociální práce a sociální terapie 
Sociální práce začíná už od prvního setkání s klientem, kdy sociální pracovník provádí sociální šetření, 

jehož cílem je získat informace o životní situaci budoucího klienta sociální služby, vyhodnotit potřeby 

klienta, zvážit přiměřenost péče. Sociální pracovník pak přijímá klienta a sepisuje s ním smlouvu o 

poskytování sociálních služeb, která tvoří spolu s individuálním plánem kontrakt mezi poskytovatelem 

sociálních služeb a klientem.  

Sociální pracovník už od prvního kontaktu s klientem mapuje jeho potřebu podpory  

a možnosti uplatnění jeho osobnostního potenciálu. Od posuzování kompentencí,  

tj. odpovědí na otázku „Co člověk nezvládá?“ se posouváme k mapování potřebné míry podpory a 

odpovídání na otázku „Co je potřeba udělat, aby zvládl různé činnosti každodenního života?“ 

(Johnová, 2018) 

 

Sociální pracovník pro klienta vystupuje v roli poradce a pomáhá mu zorientovat se v situaci a 

možnostech podpory, pomáhá hodnotit efektivitu zvolené strategie  

a plánovat další možné intervence. Současně pomáhá budovat důvěru klienta k sociální službě a 

podporuje jeho motivaci ke spolupráci. Jeho činnost v tomto směru probíhá po celou dobu, po kterou 

je klient v sociální službě.  

V týmu pro Ucelenou rehabilitaci má sociální pracovník funkci „case manažera“, který koordinuje 

práci týmu a zodpovídá za vytvoření a realizaci plánu podpory konkrétnímu klientovi se zapojením 

všech možností, které sociální služba nabízí.  

Sociální terapie za spolupráce s klientem směřuje k jeho sociálnímu začlenění, obnovení sociálních 

vztahů a praktických schopností a dovedností, které jsou v důsledku handicapu narušeny. U 

189 



postižených se setkáváme s malou sociabilitou (obtížemi v sociálním styku). Probémy ve styku 

s okolím mohou vést k izolaci  

a vzniku sekundární introverze, jako cílenému uzavření do sebe, které chrání před příliš zraňujícími 

nebo náročnými kontakty. (Vágnerová, 2000, str. 71)   

Cílem sociální terapie je ovlivnit chování klienta, aby vedlo ke změně jeho problematické situace a 

pomáhat mu vytvářet vztahové zázemí.  

 

 

 

 

 

já 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa vztahů – klient je požádán, aby do mapy 

vztahů zaznamenal osoby, které jsou v jeho 

životě důležité. Může se jednat   

o členy rodiny, přátele, nebo osoby, které mu 

poskytovaly podporu do současné doby.  

Mapa vztahů pomáhá odhalit, jaké jsou vztahy 

v současném životě.  

 

 

Jako prvotní a jednoduchou pomůcku používáme mapu vztahů. Stává se, že při první práci s mapou 

vztahů zůstává mapa prázdná, nebo se v ní objeví 1 osoba.  Postupně je mapa pomalu zaplňována 

aktuálními vztahy.  

Ošetřovatelská péče  
Zvažovala jsem, zda ošetřovatelskou péči zařadit do Ucelené rehabilitace. Domnívám se, že do 

uceleného sytému patří, přestože se nejedná o žádnou z forem terapie. Pečovatel (oficiálně: 

pracovník v sociálních službách) má nejčastější kontakt s klientem a jejich vztah bývá nejdůvěrnější. 

Musí být dobře seznámen se zdravotním stavem klienta a umět mu přizpůsobit poskytovanou péči. 

Musí se umět přizpůsobit psychomotorickému tempu klienta a být velice vnímavý k jeho potřebám. 

Klade to velké nároky na trpělivost, aby klienta nezneschopňoval, ale naopak rozvíjel jeho dovednosti 

v základní péči o své tělo i jeho komunikační dovednosti při zhoršené artikulaci.   

Současně musí být odolný vůči nespokojenosti, kverulantství a agresi klienta, která je reakcí na 

uvědomování si vlastní nemohoucnosti a nepatří pečovateli osobně. Péče o těžce postižené klienty 

svádí k infantilizaci a vytváření nerovnocenného vztahu. Je nutné dbát o to, aby vztah mezi 

pracovníkem a klientem byl rovnocenný a partnerský vztah na ideální úrovní Dospělý – Dospělý. 

(Skálová, 2020) 

Zdravotní péče  
V sociální službě pro osoby s těžkým zdravotním handicapem má péče zdravotní sestry důležitou 

funkci. Kromě úkonů zdravotní péče, jako je podávání léků, léčba ran atd., poskytuje zdravotní sestra 

klientovi srozumitelné informace o jeho léčbě. Musí přizpůsobit komunikaci individuální situaci 

klienta, především jeho komunikačním  

a kognitivním schopnostem.  
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Léčebná rehabilitace  

Fyzioterapie  
Prvotní cíl fyzioterapie je zlepšení nebo udržení fyzického stavu klienta. Je zaměřený na primární 

symptomy nemocí jako spastická paréza, instabilita, ataxie, atd.  Pravidelnou fyzioterapií však dochází 

k ovlivňování dalších symptomů – např. kondiční cvičení působí na kognitivní deficit, aerobní cvičení 

zlepšuje únavu  

a depresi.  

Klient se během fyzioterapie také učí způsob, jak reagovat na svoje potíže, jak je vnímat a ovládat 

svoje symptomy. Pochopení příčin symptomů a naučení se číst signály svého těla usnadňuje 

porozumění vlastním emocím. Lepší poznání možností svého těla pomáhá redukovat úzkost, 

nejistotu a negativní myšlenky.  

Součástí fyzioterapie je i edukace využívání kompenzačních pomůcek. Díky pokročilým technickým 

možnostem lze dát svobodu pohybu i klientům s velmi těžkým tělesným handicapem. Samostatný 

pohyb je obvykle zlomovou situací v procesu adaptace klienta na svůj vlastní handicap.  

Ergoterapie  
Pro zlepšení kvality života klienta je důležité, aby rozvíjel soběstačnost v běžných denních činnostech. 

K nácviku činností jsou využívány kompenzační pomůcky,  

od jednoduchých pro činnosti jako vaření čaje, krájení chleba, zavazování bot až  

po technicky vyspělé pro obsluhu mobilního telefonu nebo počítače pohybem očí.  

Ergoterapie ovlivňuje funkce senzomotorické (zlepšení jemné motoriky, úchopu, rozsahu pohybu, 

svalové koordinace), kognitivní (schopnost pochopit posloupnost úkolu, zlepšení paměti a 

pozornosti), psychosociální (schopnost sebeovládání, zlepšení interpersonálních dovedností).  

Animoterapie  
Zvířata mají energetický náboj, ze kterého klient může čerpat energii a lásku.  

Při terapii se zvířaty dochází nejen ke zlepšení pohybových schopností, ale  

i kognitivních, emocionálních a sociálních funkcí klienta.  Zvířata u klienta obvykle vyvolávají silné 

emoce.  V současné době využíváme 2 terapeutické psy a 3 koně.  

Canisterapie - pes působí v terapii jako motivační prvek. Pomáhá udržovat pozornost, podporuje 

komunikativnost a sbližování s okolím, přináší pocit jistoty  

a ochrany, zvyšuje sebevědomí klientů. Prolamuje bariéru izolace  

u nekomunikujících klientů a stimuluje k verbálnímu projevu. Současně je motivací k rehabilitaci 

jemné i hrubé motoriky.  

Hipoterapie  - je přenosem pohybových impulsů koně na člověka. U klientů s poruchou hybnosti 

dolních končetin např. po defektu páteře nebo při neurologických onemocněních je hipoterapie 

jediná metoda, která nahrazuje pro tělo i psychiku vlastní chůzi. Chůze přispívá ke zlepšení celkové 

psychické pohody, pozitivně působí na kognitivní funkce mozku a odstraňuje agresivitu. 

Muzikoterapie  
Hudba pomáhá při snadnějším zvládání emocí, např. pomáhá emoce ventilovat, využívání rytmu má 

význam při nácviku chůze, pohybů i při nápravě řeči  

po poškození mozku. V našem případě je obvykle využívána skupinová forma muzikoterapie, která 

funguje podle pravidel skupinové terapie.  
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Arteterapie  
Představuje soubor uměleckých technik, které kromě rozvoje jemné motoriky  

a zlepšení soustředění mají za cíl změnit sebehodnocení člověka, integrovat jeho osobnost a přinést 

mu pocit smysluplného naplnění života. Výtvarné dílo je prostředek k sebevyjádření, sebepoznání, 

aktivizaci. Dále pak pomáhá ke zpracování konfliktů, kultivaci obranných mechanismů a 

adaptivnějšímu zacházení s emocemi. Využíváme kresbu, malbu, tvarování s hlínou.  

Pracovní rehabilitace  
V celkovém systému práce s klientem je velice důležité jeho pracovní uplatnění, zvláště, když se jedná 

o klienty v produktivním věku. Úplná invalidizace bez možnosti produktivní práce přispívá ke zhoršení 

psychického stavu klienta. Proto jsou všichni klienti zařazeni do některé z forem pracovní 

rehabilitace.  

Pracovní terapie je založena na zvládnutí režimu pravidelného docházení  

do zaměstnání a pracovních návyků. Motivačně působí kolektiv klientů v dílně, kteří provádějí stejnou 

práci. Současně společná v práce v dílnách přispívá k zlepšení praktických dovedností v oblasti 

komunikace a navazování kontaktů. 

V Centru sociálních služeb ve Zbůchu se snažíme, aby produktivní práce byla finančně ohodnocena. 

Jsou prováděny práce na různých úrovních náročnosti  

na motoriku i kognitivní schopnosti klientů. Práce probíhají v dílnách pro kompletační práce, 

v zahradnictví, švadlenské dílně, keramické dílně. Nabídka pracovního uplatnění musí být natolik 

široká, aby měl klient možnost výběru a také aby se mohl posouvat a viděl perspektivu lepšího 

pracovního uplatnění a výdělku.  

Vzhledem k tomu, že všichni klietni jsou nějakým způsobem zaměstnáni, je zařazování nově 

příchozích klietnů do některého typu pracovní rehablitace poměrně snadné. Motivací je skutečnost, 

že do zaměstnání odcházejí všichni a jsou finančně ohodnoceni.   

Volnočasové aktivity  
Volný čas je pro klienta v kolektivním zařízení důležitý prostor, který může využít spontánně a 

kreativně. Rehabilitační proces je pro klienta náročný a je dobré, aby si našel aktivity, které ho budou 

bavit, bude se moci seberealizovat a pomohou mu regenerovat síly a odpočinout si. Současně 

pomáhají aktivity k odreagování emocí  

a napětí. A také rozvíjet schopnost komunikace a kooperace.  

Se změnou zdravotního stavu přichází u klientů potřeba nových volnočasových aktivit. Důležité je, 

aby klient měl možnost volby z různých nabídek, mohl se rozhodovat sám z vlastní iniciativy a bez 

nátlaku. Volný čas je pro klienta prostor, kdy se může rozvíjet podle svých přání a fantazií.   

Psychoterapie  
Je velkým přáním nás týmu pracovníků Ucelené rehabilice, aby se jeho součástí stala i psychoterapie. 

Zvláště u klientů se získaným postižením, kteří se vyrovnávají se svou novou situací, by byla na místě.  

Neexistence kvalifikovaného psychoterapeuta je nahrazována prvky psychoterapie jako součást 

především sociální práce, ale i dalších rehabilitačních aktivit.  

Závislost klienta na sociální službě  

Jedním z rizik poskytování sociální služby je, že se klient stane na službě závislý. Závislost na sociální 

službě může pramenit z nepřiměřeného stupně ochrany klienta a konání v jeho prospěch. V průběhu 

poskytování sociální služby může dojít k zneschopňování klietnů poskytováním péče plošně, bez 
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ohledu na schopnosti klienta. Institucionální péče o klienty s postižením může vyvolávat nadměrnou 

závislost a nesamostatnost i v dospělém věku. Poté se setkáváme u klientů s ranější formou chování, 

která je způsobena regrací, jako technikou řešení náročné životní situace. (Vágnerová, 2000, str. 70). 

Preventivním opatřením je udržet vztah během spolupráce v určitém profesionálním rámci s pevně 

danými hranicemi.  Dále je pak dobré plánování služby v rámci všech složek Ucelené rehabilitace a 

„otevřená sociální služba“. Tedy možnost, že klient není fixován v ústavním zařízení, ale sociální 

služby jsou prostupné a klient má perspektivu postoupit z ústavní služby do vlastního chráněného 

bytu a dál k zcela samostatnému životu.  

Závěr  

Ve své práci jsem se zaměřila očima sociálního pracovníka na ucelený systém práce s osobami se 

získaným zdravotním handicapem. Každý člověk ale své postižení  

a konfrontaci s dopadem na jeho život prožívá jinak a jiným způsobem je ovlivněna jeho osobnost.   

Ucelená rehabilitace je souborem aktivit, které mají za cíl zlepšit kvalitu života člověka se zdravotním 

handicapem. Jedná se o proces, kdy jedna aktivita ovlivňuje druhou a všechny vycházejí z cílů a přání 

klienta.  

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch má padesátiletou historii péče o osoby 

s tělesným postižením. Původně se jednalo o zařízení pro postižené děti a práce vycházela z koncepce 

rehabilitace profesora Jedličky. Postupně došlo ke změně klientely. Po roce 2007 a novém 

celostátním pojetí sociálních služeb začaly děti zůstávat ve svých rodinách (což je bezpochyby 

správně) a klienty již jsou jen dospělí. Proto byla potřeba změnit celkovou koncepci péče a fungování 

zařízení.  

Za využití zahraničních zkušeností byla přijata koncepce Ucelené rehabilitace. Nejedná se však o 

dogmaticky přijatý systém péče, ale jeho struktura by se měla stále rozvíjet. V současné době třeba 

rozšířit o práci psychoterapeuta.  

Aby systém Ucelené rehabilitace mohl fungovat, je také potřeba stálého vzdělávání pracovníků, jejich 

ochoty k přijímání nových způsobů práce a dobrá spolupráce v rámci celého týmu. Jedině tak 

můžeme být svým klientům opravdu užiteční.  
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Psychosociální rehabilitace u dlouhodobě hospitalizovaných 
pacientů se závažným duševním onemocněním 

MUDr. Blanka Stanovská 
 

Úvod 

 

    Pro svou teoretickou práci jsem si zvolila téma „Psychosociální rehabilitace u 

dlouhodobě hospitalizovaných pacientů se závažným duševním onemocněním“. 

Proces rehabilitace pomáhá lidem s duševním postižením vytěžit co nejvíce ze 

schopností, které jim zůstaly pro to, aby mohli dosáhnout optimální existenční úrovně. 

(Psychiatr. Praxi 2017; 18(2): 69–74, MUDr. Marek Páv, Ph.D., Bc. Jana Pluhaříková 

Pomajzlová, MUDr. Jana Šťastná). V minulosti byla léčba zaměřena na minimalizaci 

pozitivních psychotických příznaků (bludy a halucinace), což se do značné míry dařilo. 

Avšak v poslední době se ukazuje, že tato kritéria nejsou zárukou spokojeného života 

a zařazení se do společnosti, důležitými se stávají i jiná léčebná kriteria jako je 

pracovní zapojení, sociální začlenění, schopnost věnovat se volnočasovým aktivitám, 

mít svou roli v mezilidských vztazích a pocit životní realizace. Bohužel u řady pacientů 

přetrvávají problémy v psychosociálním fungování, což je alterováno zejména 

negativními schizofrenními příznaky s nedostatkem motivace, dále též délkou nemoci, 

mírou kognitivního deficitu a bezesporu také nedostatečnou léčebnou adherencí. 

Cílená psychosociální rehabilitace nám může být nápomocna při zvládání této 

problematiky. 

 

    Zvolené téma je mi blízké vzhledem k tomu, že pracuji již více než dvacet let jako 

psychiatr v Psychiatrické nemocnici v Jihlavě (PNJ) a s prací s těžce duševně 

nemocnými mám bohaté zkušenosti v rozsahu péče od akutních stavů až po pacienty 

s již chronickou formou onemocnění. Jako podnět k napsání práce vnímám i 

současnou situaci, kdy je trend přesunovat pacienty z psychiatrických nemocnic do 

přirozeného prostředí, čemuž psychosociální rehabilitace může zajisté dopomoci. 

Přesto je pro mě neopomenutelný i fakt, že u řady jedinců již postižení nemocí dosáhlo 

takového stupně, že adaptace na nové prostředí nejsou schopni a naším cílem je pak 
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udržet co nejdéle jejich stávající funkční schopnosti. Pracuji nyní již pátým rokem na 

oddělení zaměřeném na péči o chronicky duševně nemocné ženy s již závažným 

postižením, proto jsem měla možnost dlouhodobě sledovat jejich stav a funkční 

schopnosti a také se zapojit do jejich komplexní psychosociální rehabilitace. Spektrum 

diagnoz u těchto klientů je rozsáhlé, ve své péči mám zejména pacienty s těžkou 

psychozou v již pokročilé fázi, u některých jsou přítomny ještě další komorbidity. Jedná 

se o jedince, kteří pobývají v Psychiatrické nemocnici již řadu let z důvodu selhávání 

a neschopnosti fungovat v běžném domácím prostředí, je u nich potřebný specifický 

přístup školeného personálu, trvalý dohled a dopomoc okolí i při běžných denních 

aktivitách.   

 

    Ve své práci bych se nejdříve chtěla věnovat diagnostické specifikaci daných 

pacientů, dále pak jednotlivým formám psychosociální rehabilitace a jejich praktickému 

využití v našem zařízení, na závěr uvedu i kazuistiky pro názornější představu o naší 

práci. 

 

 

 

Diagnostické specifikace 

 

    Na oddělení pro dlouhodobě hospitalizované pacienty jsou umístěni jedinci s řadou 

různý diagnoz, ve většině případů jde o psychotická onemocnění, popřípadě jsou 

kombinována s dalšími komorbidtami. Nejčastěji se jedná o různé formy schizofrenie 

nebo  schizoafektivní poruchu, k tomu se místy přidružuje již primární postižení 

intelektu v podobě mentální retardace, občas též dochází k úbytku kognice 

sekundárně až s možným přechodem do demence, u některých pacientů je 

anamnesticky uváděný syndrom závislosti na alkoholu. 

 

    Dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN -10 jde o dg. F20 Schizofrenie, F22 

Porucha s trvalými bludy, F25 Schizoafektivní porucha, F70 Lehká mentální retardace. 
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Schizofrenické poruchy jsou obecně charakterizovány podstatnou a typickou 

deformací myšlení a vnímání. Afekty jsou nepřiměřené nebo otupělé. Jasné vědomí a 

intelektuální kapacita jsou obvykle zachovány‚ ačkoliv určité kognitivní defekty se 

mohou v průběhu doby vyvinout. Nejdůležitější psychopatologické fenomeny zahrnují 

ozvučování myšlenek; vkládání nebo odnímání myšlenek; vysílání myšlenek; bludné 

vnímání a bludy (chorobné a nevývratné přesvědčení neodpovídající realitě) ovládání 

nebo ovlivňování; halucinace (vjemy bez vnějšího reálného podnětu) zejména 

sluchové‚ které komentují nebo diskutují o pacientovi ve třetí osobě; negativní příznaky. 

Průběh schizofrenických poruch je bud' trvalý nebo epizodický s narůstajícím nebo 

trvalým defektem‚ anebo může být jedna nebo více atak s úplnou nebo neúplnou 

remisí. 

 

Paranoidní schizofrenie – je typická relativně trvalými‚ často persekučními bludy 

(chorobné a nevývratné přesvědčení o spiknutí proti vlastní osobě, kterou chce někdo 

poškodit a zničit, o jejím pronásledování)‚ které jsou většinou provázeny halucinacemi 

sluchovými a poruchami vnímání. Poruchy afektivní‚ poruchy vůle‚ řeči a symptomy 

katatonní jsou bud' nepřítomné nebo poměrně nenápadné. 

 

Reziduání schizofrenie – jedná se o chronické stadium ve vývoji schizofrenní nemoci‚ 

kde je jasná progrese z časného do pozdního stadia. Je charakterizována 

dlouhodobými‚ nikoliv však nezbytně ireverzibilními‚ „negativními” symptomy a 

poruchami (dochází k poklesu funkčních schopností proti normálu - přítomno 

psychomotorické zpomalení; snížená aktivita; otupělost afektu; pasivita a nedostatek 

iniciativy; chudá řeč v obsahu nebo množství; špatná non-verbální komunikace 

výrazem obličeje‚ očima‚ modulací hlasu a postojů; snížená péče o vlastní osobu a 

defektní sociální projevy). 

 

Simplexní schizofrenie – nastává pozvolný‚ ale progresivní vývoj podivností v 

chování‚ nastupuje neschopnost vyhovět společenským požadavkům a úpadek 

celkového projevu. Charakteristické negativní jevy reziduální schizofrenie (např. 

afektivní plochost‚ ztráta vůle apod.) se vyvíjejí bez jakýchkoli zřejmých psychotických 

příznaků. 
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Hebefrenní schizofrenie - typické jsou nápadné afektivní změny‚ neodpovědné a 

nepředvídatelné  chování, bludy a halucinace jsou částečné a prchavé. Nálada je 

nepřiměřená a plochá, myšlení dezorganizované a řeč inkoherentní. Je zde tendence 

k sociální izolaci. Prognóza je obvykle špatná kvůli rychlému rozvoji negativních 

symptomů‚ zvláště oploštění afektů a ztrátě vůle. 

 

Katatonní schizofrenie – je charakterizována především výraznými 

psychomotorickými poruchami‚ které mohou oscilovat mezi hyperkinézou a stuporem 

nebo povelovým automatizmem a negativizmem. Ztrnulé postoje mohou trvat dlouhou 

dobu. Epizody náhlého vzrušení mohou být kombinovány se snovými (oneiroidními) 

stavy a s živými scénickými halucinacemi. 

 

Nediferencovaná schizofrenie – jedná se o psychotické stavy‚ které splňují 

všeobecná diagnostická kritéria pro schizofrenii‚ ale jež nelze zařadit do žádného z 

uváděných podtypů nebo takové‚ které mají příznaky více než jednoho z nich‚ bez 

výrazné převahy nějakého zvláštního souboru diagnostických charakteristik. 

 

 

Porucha s bludy - tato položka obsahuje různé poruchy‚ kde dlouhotrvající bludy jsou 

jedinou a nejvýraznější klinickou charakteristikou a které nemůžeme zařadit jako 

organické‚ schizofrenní nebo afektivní. 

 

 

Schizoafektivní porucha – jedná se o epizodické poruchy‚ které mají zřejmé jak 

afektivní‚ tak schizofrenní symptomy‚ takže jednotlivé epizody neopravňují ani k 

diagnóze schizofrenie ani depresivní či manické epizody. 

Většina z těchto poruch má tendenci k recidivám. 

 

Symptomy schizofrenní odpovídají projevům popsaným u schizofrenie. 

 

Symptomy afektivní se shodují s kritériím pro diagnozu poruchy nálady a to buď ve 

smyslu deprese (zhoršená nálada‚ snížená energie a aktivita; zhoršena schopnost 

koncentrace; ztráta chuti k jídlu‚ hubnutí a ztráta libida; psychomotorická retardace 

nebo agitovanost; narušen spánek, ranní probouzení bývá o několik hodin dříve před 
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obvyklou hodinou; nálada se v časovém průběhu příliš nemění‚ nereaguje na okolní 

změny; deprese bývá nejhorší ráno; po minimální námaze se objevuje únava; 

zhoršeno sebehodnocení a sebedůvěra‚ pocity viny a beznaděje bývají i u lehkých 

případů; může být provázena tzv. „somatickými” symptomy‚ jako je ztráta zájmů a 

pocitů uspokojení; může a nemusí být doprovodná úzkost. Podle počtu a tíže příznaků 

je možno stav hodnotit jako depresi mírnou‚ střední nebo těžkou) nebo mánie (zvýšená 

nálada‚ energie a aktivita; snížená potřeba spánku; roztržitá pozornost; sociální a 

sexuální odbžděnost a nezdrženlivost; zvýšené sebehodnocení a sebevědomí; bývá 

urychlené myšlení, často mnohomluvnost, hlasitá řeč. Dle intenzity projevů hodnotíme 

jako hypomanii či manii). 

 

Mentální retardace – jde o stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který 

je charakterizován porušením dovedností projevujícím se během vývojového období a 

postihujícím všechny složky inteligence (tj. poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální 

schopnosti). Retardace se může vyskytnout bez nebo současně s jinými somatickými 

nebo duševními poruchami. Stupeň mentální retardace se obvykle měří 

standardizovanými testy inteligence. Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost 

se mohou měnit v průběhu času a i snížené hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a 

rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu duševních funkcí. 

 

Lehká mentální retardace - IQ se pohybuje mezi 50 až 69 (což u dospělých odpovídá 

mentálnímu věku 9 až 12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce, mnoho dospělých 

je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. 

 

 

 

 

Psychosociální rehabilitace v lůžkových zařízeních 

 

   Definice WHO psychosociální rehabilitaci definuje jako proces, který dává člověku 

příležitost dosáhnout optimální úrovně nezávislého fungování ve společnosti. Zahrnuje 

jednak posílení schopností dotyčného jedince, jednak uplatnění změn v jeho okolním 

prostředí s cílem umožnit život v co nejvyšší možné kvalitě a pomoci mu na jeho osobní 
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cestě zotavení. (Psychiatr. Praxi 2017; 18(2): 69–74, MUDr. Marek Páv, Ph.D., Bc. 

Jana Pluhaříková Pomajzlová, MUDr. Jana Šťastná). V rámci lůžkových 

psychiatrických zařízení určených pro dlouhodobý pobyt pacientů se jedná o řadu 

činností a aktivit, jejichž cílem je zajištění optimální úrovně fungování jednotlivců ve 

společnosti, v případě již vážného postižení duševní nemocí pak udržení jeho 

stávajících funkčních schopností. Péče o pacienty bývá týmová a jasně strukturovaná. 

 

 

Jednotlivé formy psychosociální rehabilitace prováděné s pacientkami našeho  

oddělení 

 

Ranní komunita – jedná se o setkávání pacientek s terapeutickým týmem. V rámci 

komunity dochází k interakcím mezi personálem a pacientkami i mezi pacientkami 

navzájem, společná setkání napomáhají k vytváření bližších vzájemných vztahů a 

vazeb, podporují komunikační dovednosti pacientek, jejich schopnost sebeprosazení 

a napomáhají tréninku kognitvních funkcí včetně potřeby dostatečného soustředění. 

Úvodem komunity je připomenuto datum a kdo slaví svátek, pacientky pak samy 

uvádějí, zda znají někoho s daným jménem. Dále se projednávají důležité otázky 

týkající se chodu oddělení (rozdělení služeb, zapojení do programů a jejich 

zhodnocení, provozní problémy na oddělení apod.), pacientky, které mají nějaké 

zdravotní či psychické potíže mohou požádat lékaře o individuální pohovor. Jsou 

prováděny zpětné vazby, při kterých se pacientky vzájemně oceňují či řeší problémové 

situace. Pokud slaví některá z pacientek svátek či narozeniny popř. odchází z léčby či 

na jiné oddělení je jí popřáno a společně jí zazpíváme písničku. Na závěr jsou uvedeny 

zprávy o současném dění ve světě či v naší republice, aktuality z kultury a sportu a 

předpověď počasí. 

 

Režimová opatření – napomáhají k nácviku dodržování pravidel, aktivizaci a většímu 

zapojení do chodu oddělení. Jedná se zejména o dodržování časů určitých činností 

(vydávání jídla, podávání léků, vstávání a večerky, účasti na programech a dalších 

aktivitách) a zapojení do úklidu některých částí oddělení. 

 

Pracovní terapie – představuje léčebnou aktivitu, která využívá práce či jinou činnost 

k obnově či alespoň udržení stávajících schopností a manuálních dovedností 
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pacientek, což napomáhá k posílení jejich sebevědomí, výkonnosti a soběstačnosti. 

Pro naše pacientky je přímo na oddělení k dispozici „pracovní“ terapie, kam klientky 

pravidelně docházejí. Jejím cílem je zaměření se zejména na manuální dovednosti, 

pacientky využívají rozmanité techniky či materiály k vytváření různých výrobků, 

dohled a vedení je zajištěn terapeutkou, která práci přiděluje dle schopností a zájmu 

klientky. Často se věnují šití, pletení, háčkování, vystřihování, lepení obrázků či 

vytváření jiných výtvorů, které pak využíváme k výzdobě na oddělení nebo se výrobky 

prodávají (zaměstnancům, klientům popř. i dalším návštěvníkům např. při akcích v 

Divadle na Kopečku, které je součástí PNJ nebo na pravidelných podzimních trzích). 

Některé pacientky rády malují, s chutí vybarvují mandaly, část z nich již náročnější 

úkony nezvládá a věnuje se pouze „cupování“ (trhání vatelínu na menší kousky) či 

stříhání molitanu jako náplň do polštářků. Mimo oddělení mají pacientky možnost 

zapojit se do práce v keramické dílně či zahradě, některé také docházejí na arteterapii, 

kde kromě malování na určité téma pak o svém výtvoru a jeho smyslu hovoří s 

arteterapeutem. 

 

Nácvik sociálních dovedností – sociální a interpersonální dovednosti bývají často 

nedostatečné, jejich nácvik pomáhá zlepšování kontaktů s okolím zejména pomocí 

lepšího porozumění sociálním komunikačním signálům i jejich správnému vysílání.  

Učíme klientky schopnosti zahájení, udržování a ukončení rozhovoru a taktéž 

sebeprosazení přiměřeným způsobem. Pomáháme porozumět nonverbální 

komunikaci, podporuje aktivní naslouchání a empatii. Snažíme se vést pacientky ke 

zvýšenému vyjadřování pozitivních postojů (pochvala, kompliment, ocenění) a k 

adekvátnímu projevování negativních emocí, také posilujeme dovednosti hledat 

kompromisy. Personál jde ve svém jednání klientkám příkladem a také posiluje dané 

schopnosti v rámci nácviku při běžné komunikaci či cíleně se zaměřením na konkrétní 

problematiku u jednotlivých klientek. Mnohé z nich v rámci kognitivního deficitu 

nerozumí běžným situacím, nutno je s nimi probírat a podrobněji vysvětlovat. Také 

pacientky podněcujeme k vytváření podpůrné sociální sítě a ke zlepšení komunikace 

s okolím, aktivně podporujeme vztahy s rodinou či přáteli, pacientkám napomáháme v 

kontaktech s nimi, zajímáme se o jejich blízké a povzbuzujeme je ke vzájemným 

návštěvám. Dále pacientky učíme, jak řešit konkrétních problémové situace, vzhledem 

k těžkému postižení řady klientek se často jedná i o základní úkony, které samostatně 

dostatečně nezvládají (např. vedení a pomoc při společných nákupech ve městě za 
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doprovodu terapeutek či staniční sestry, společné plánování cesty na propustku, 

dohled při drobnějších nákupech v rámci PNJ, zejména z hlediska finančního, avšak i 

při zajištění nákupu vhodných potravin vzhledem k dietním opatřením, která pacientky 

samostatně dostatečně nedodržují). 

 

Kognitivní rehabilitace – u pacientů bývá časté neurokognitivní poškození, které má 

pak za následek vliv na sociální fungování pacienta. Programy kognitivní rehabilitace 

napomáhají zlepšení kapacity paměti, pozornosti a dovednosti konceptualizovat a 

zvýšení úrovně řešení problémů. Nejpropracovanější program vytvořili Brenner et al. 

(1992) a nazvali jej Integrovaný psychologický program pro schizofreniky (IPT) – jde o 

postupný nácvik kognitivní diferenciace, sociálního vnímání, verbální komunikace, 

sociálních dovedností a řešení problémů ((D. Seifertová, J. Praško, C. Hošl, 2004, str. 

61). Program sestává z 5 dílčích částí o vzrůstající náročnosti: 1. Kognitivní 

diferenciace (třídění kartiček podle znaků; nadřazené verbální pojmy /synonyma, 

antonyma, definice slov apod./; hledání myšleného předmětu pomocí dotazů skupině 

/ano-ne/). 2. Sociální vnímání (popis sociálních situací na diapozitivech, hledání 

smyslu apod.). 3. Verbální komunikace (opakování věty, opakování smyslu věty 

vlastními slovy, otázky a odpovědi na určité téma, připravené sdělení a diskuse k němu 

ve skupině, volná komunikace). 4. Sociální dovednosti (kognitivní zpracování a hraní 

základních sociálních dovedností /děkování, odmítnutí, omluva, pochvala až po 

pohovor při hledání práce/). 5. Řešení problémů (definice, brainstorming, výhody a 

nevýhody řešení, nejvhodnější řešení, plán konkrétních kroků, realizace). Nácvik se 

provádí ve skupině 4-8 pacientů se dvěma terapeuty 2-5x týdně, sezení trvá 30-90 

minut, celková délka programu je několik měsíců. Program je vysoce strukturovaný, 

využívá názorných pomůcek, hraní rolí, nácviku podle vzoru, zpětné vazby atd., podle 

míry postižení jsou pacienti zařazování do různě náročných podprogramů. 

Na našem oddělení se některé klientky účastnily Brennerovských skupin v minulosti, 

avšak vzhledem k dlouhodobému pobytu již nejsou zapojeny. Většina pacientek však 

je již s těžším deficitem a zapojení do tohoto programu by nezvládala. Na oddělení 

probíhá aktivita označovaná jako „Nácvik kognitivních funkcí“, kde jsou tyto trénovány 

méně náročnými způsoby (např. zapamatování si několika slov, tvorba slov na první či 

poslední písmeno, hledání podobných rčení /30 rčení, přičemž vždy 2 mají podobný 

význam/, 
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řazení jmen podle prvního písmena dle abecedy, hledání synonym či antonym, 

doplnění části přísloví, hledání v textu skrytých názvů rostlin, skládání slov z několika 

písmen, vytváření nového slova odebráním písmene, Dobble...). 

 

Odpolední programy – konají se každé odpoledne v pracovní dny v určeném čase v 

rozsahu cca 30 minut, jejich přípravu a realizaci zajišťuje vždy dvojice pacientek 

(vzhledem ke koedukovanému charakteru oddělení mají toto na starost obvykle 

klientky s problematikou závislosti, pacientky s chronickou psychozou již toho většinou 

nejsou schopny, některé z nich s mírnějším postižením se však občas do příprav také 

zapojují). Jedná se o rozmanité aktivity – sportovní (židličkovaná, hod na koš, rybičky, 

Mogul, kuželky, lovení „ryb“….), zaměřené na podporu kognitivních funkcí (znalostní 

kvízy, diktát, počty, „město, jméno...“, vytváření slov, pexeso….), tvořivé (výroba 

výzdoby oddělení, šperků, přáníček, malování…) či jenom pro zábavu (tichá pošta, 

„ruce na stůl“, pantomima….). Někdy je také v rámci odpoledního programu prováděna 

muzikoterapie (zpívání pacientek za doprovodu kytary, hra na různé hudební nástroje, 

rytmická cvičení, poslech hudby nebo tanec…..). Cílem těchto činností je aktivizace 

pacientek, nácvik komunikačních a sociálních dovedností, podpora vzájemných vztahů 

a schopnosti spolupráce, trénink kognice či pohybových schopností, nezastupitelná je 

i hodnota pobavení pacientek a rozvoj smyslu pro humor. 

  

Vycházky, pohybové aktivity – v rámci aktivizace, podpory přiměřeného pohybu a  

sociálních kontaktů jsou pacientky podněcovány k účasti na vycházkách. Řada 

pacientek je v rámci negativních schizofrenních příznaků velmi pasivních, vyhýbajících 

se dostatečnému pohybu s následným postupným výrazným nárůstem hmotnosti, 

proto je nutná jejich opakovaná motivace k pohybovým aktivitám. Denně mají 

pacientky možnost vycházek po areálu Psychiatrické nemocnice (většina z nich zvládá 

samostatné vycházky, některé však pro tělesné či psychické potíže toho nejsou 

schopné, u nich jsou pak zajišťovány vycházky s doprovodem personálu), v rámci 

nichž mohou navštívit Klub pacientů, odpočinkovou zónu, podívat se do výběhu ke 

koním či si zacvičit na posilovacích strojích rozmístěných po areálu. Dále se mohou 

pacientky po domluvě s personálem vydat  1x týdně na vycházky mimo areál PNJ, 

kterou pak využívají většinou k nákupům nebo  návštěvám svých blízkých či vyřizování 

sociálních záležitostí. Občas je organizovaná společná vycházka více pacientek s 

personálem do města za účelem větších nákupů (především u pacientek, které toto 
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samostatně nezvládají a potřebují při těchto činnostech dopomoc a vedení okolím) 

nebo s cílem společenského vyžití (př. návštěva památek, ZOO apod.). Kromě toho 

jezdívají pacientky na víkendové či delší propustky k rodině s cílem resocializace a 

nácviku pobytu v domácím prostředí. 

K zajištění adekvátního pohybu jsou také 1x týdně pro každé oddělení umožněny 

aktivity v tělocvičně, navíc i některé odpolední programy bývají zaměřené na 

sportovního vyžití (buď na oddělení či při příznivém počasí mohou pacientky hrát v 

areálu př. petanque, minigolf, vybíjenou apod.). Někdy jsou též v rámci programů 

určených pro celou PNJ organizovány sportovní akce např. při Týdnu duševního zdraví 

turnaj v ping-pongu mezi jednotlivými odděleními, živé „Člověče nezlob se“ či „Běh – 

neběh“, samostatně pak probíhal sportovní den s aktivitami různého stupně náročnosti 

umožňující zapojení i méně zdatných pacientů. 

 

Psychoedukace – jejím úkolem je poskytnout nemocným a jejich příbuzným důkladné 

informace o povaze nemoci a možnostech její léčby, zdůrazňuje nezbytnost užívání 

medikace a monitorování příznaků relapsu, snaží se odbourat předsudky a pocity viny, 

učí jednotlivce i celé rodiny jak zvládat problémy spojené s nemocí méně stresujícím 

a konstruktivním způsobem, zaměřuje se též na vzájemné interakce mezi členy rodiny. 

Při psychoedukaci by pacient měl pochopit, co se s ním děje a uvědomit si, že své 

prožitky a obavy lépe zvládne, pokud se nebude bát je někomu sdělit. Je vhodné ho 

připravit na možné obtíže v léčbě či na problémy plynoucí z následků onemocnění. 

Optimální je skupinová psychoedukace zvlášť pro pacienty a zvlášť pro příbuzné, 

možné je i doplnění  psychoedukačními brožurkami. V PNJ probíhají tyto programy na 

příjmových odděleních a řada našich pacientek jimi v minulosti prošla, u dlouhodobých 

pobytů probíhá edukace především v rámci individuálních pohovorů s pacienty či jejich 

rodinnými příslušníky. 

 

Spolupráce s rodinou či s opatrovníkem – pro pacientky je velmi důležité udržovat 

vztahy se svými blízkými, v čemž se je snažíme podporovat a napomáhat jim v 

kontaktech s rodinou. Pravidelně se informujeme, zda se pacientky se svými blízkými 

stýkají, jak se kontaktují (osobně, telefonicky či dopisy), poskytujeme jim v případě 

potřeby pomoc v tomto směru (např. pomáháme při obsluze telefonu či při formulaci 

obsah dopisu, neboť některé pacientky již toto samostatně nezvládají), dotazujeme se 

na novinky z rodinného prostředí apod. Řada pacientek jezdívá k rodině na 
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resocializační propustky (víkendové, někdy i delší), některé jsou schopny si návštěvu 

domluvit samy, těm, které to nezvládají se snažíme vypomoci, kontaktujeme se s 

rodinou, společně plánujeme cestu domů (zajištění odvozu či samostatné cestování, 

pomáháme při vyhledávání spojů nebo ověřujeme, zda jsou plány pacientek reálné), 

zpětně se pak dotazujeme na průběh propustek. Často jsme také v osobním či 

telefonním kontaktu s příbuznými pacientek či jejich opatrovníky (řada pacientek je 

omezena ve svéprávnosti), občas provádíme i společná sezení s pacientkami a jejich 

blízkými. Snažíme se touto cestou napomáhat při řešení sociálních a finančních 

záležitosti, zabýváme se také problémovými otázkami zdravotního stavu pacientek, 

nezbytná je též podpora a výpomoc při zvládání vzájemných konfliktních situací. U 

některých příbuzných je nezbytná opakovaná edukace stran přístupu k pacientkám ve 

vztahu k jejich nemoci a potížím s tím souvisejícím. 

 

Kulturní akce – v areálu PNJ je umístěno Divadlo na Kopečku, kde mohou naše 

pacientky navštívit řadu kulturních pořadů (divadelní představení, přednášky, koncerty, 

výstavy i s vernisážemi…), které jsou většinou určeny i pro běžnou veřejnost, což 

napomáhá k resocializaci a začlenění pacientů mezi ostatní populaci. Navíc jsou v PNJ 

v  divadle, v Klubu pacientů či tělocvičně organizovány také akce pouze pro naše 

pacienty. Mezi oblíbené pořady patří „Zpívánky“, kdy si za doprovodu hudby mohou 

všichni pacienti zazpívat, dále bývá promítání filmů či např. Mikulášská besídka i s 

muzikou hrající k poslechu či tanci. Opět tyto aktivity napomáhají k resocializaci 

pacientů a nácviku jejich sociálních dovedností. Někteří pacienti jsou zapojeni do 

divadelního spolku Studánka, který si pravidelně připravuje vystoupení pro ostatní 

pacienty i pro veřejnost, krom dříve uvedeného tato aktivita u zúčastněných pacientů 

napomáhá také trénování paměti a zvyšuje jejich sebevědomí. V rámci našeho 

oddělení je navíc každoročně pořádána vánoční besídka, při které si s pacientkami 

připomeneme vánoční zvyky, zazpíváme koledy a některé z nich nám předvedou 

krátké divadelní pásmo secvičené s terapeutkou, svým výkonem pak potěší i pacienty 

na jiných odděleních. Samy pacientky se podílejí na výzdobě oddělení i připravě 

malého pohoštění v podobě upečeného vánočního cukroví, od personálu pak dostávají 

drobné dárečky. Atmosféra je vždy velmi přátelská a vstřícná, napomáhá k dobré 

psychické pohodě pacientek i personálu.    
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„Týden duševního zdraví“ – jedná se o aktivitu každoročně organizovanou PNJ pro 

pacienty i veřejnost, jejíž cílem je propojení těchto dvou světů, navázání vzájemných 

kontaktů, poukázání na problematiku duševních onemocnění a její přiblížení zdravé 

populaci. Pacientům opět dává možnost resocializace a trénování sociálních 

dovedností, napomáhá jim ke zvyšování sebevědomí, podněcuje dobrou náladu a 

aktivitu, navozuje pocit sounáležitosti. V rámci tohoto týdne je organizována řada akcí 

- přednášky, promítání filmů, divadelní představení, sportovní aktivity včetně „běhu 

neběhu“, kterého se účastní i personál. Dále probíhají vystoupení hudebních skupin, 

ukázky kanisterapie, pravidelně také bývají trhy s nabídkou výrobků pacientů. Ve 

stanech je možné se občerstvit čajem, do obsluhy jsou zapojeni i někteří z pacientů. 

 

Hipoterapie, kanisterapie – součástí areálu PNJ je ZOO koutek, ve kterém  jsou nyní 

chováni 3 koně. Pro pacienty je organizována hipoterapie, která jim umožňuje bližší 

kontakt se zvířetem, zdatnější z nich si mohou vyzkoušet i jízdu na koni. Pravidelně 

také dochází na oddělení terapeutka se psy ke kanisterapii, která je u pacientů velmi 

oblíbená. Kontakt se zvířaty jim pomáhá ke zklidnění, lepšímu zvládání svých emocí a 

naučení se větší odpovědnosti vůči okolí. 

 

Komplexní sociální rehabilitace – krom již výše uvedených aktivit se za hospitalizace 

věnujeme také vytvoření plánu sociálního začlenění po propuštění z PNJ, k jehož 

snadnějšímu uskutečnění následně napomáhají specializované denní stacionáře, 

podpůrné organizace, chráněné dílny a chráněná bydlení. V rámci našeho oddělení 

řešíme především otázku, kam bude pacientka umístěna po propuštění a jak bude 

probíhat následná péče. Vzhledem k tomu, že pacientky již povětšinou nejsou 

soběstačné a ani rodina není schopna se o ně adekvátně postarat (příbuzní i přes 

veškerou snahu jsou schopni obvykle zajistit pomoc na přechodnou dobu v rámci 

propustek, trvalou péči však nezvládají), jedná se tedy o plánování umístění do 

vhodného zařízení (u většiny pacientek jde o ústavy sociální péči, méně postižené 

klientky jsou schopny též pobytu v Chráněném bydlení) a postupná realizace těchto 

plánů. Narážíme však na problém s nedostatkem míst v daných zařízeních nebo s 

podmínkami k přijetí, což pak prodlužuje dobu čekání na umístění pacientek či zcela 

vylučuje jejich přijetí do těchto zařízení. V rámci přípravy na propuštění obvykle již za 

hospitalizace dochází k navázání kontaktu s Centrem duševního zdraví (CDZ) v místě 

plánovaného následného pobytu či s jiným obdobným doléčovacím zařízením (v 
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Jihlavě nově vzniká CDZ, zároveň zde již řadu let funguje centrem VOR s dlouhodobou 

spoluprací s PNJ, v rámci níž se už za hospitalizace naši pacienti mohou účastnit v 

tomto zařízení arteterapie spolu s terapeutem z PNJ či probrat otázky týkající se 

následné péče s pracovníky centra). U pacientek s výraznějším postižením se snažíme 

dosáhnout co největší soběstačnosti, připravujeme je na propuštění pomocí nácviku 

samostatného fungování zapojením v programu ve „Stacionáři“, který je organizovaný 

v rámci PNJ. Pacientky se zde v menší skupince scházejí 1x týdně s terapeutkou a 

společně provádějí trénink běžných denních úkonů (př. vaření včetně plánování 

seznamu potřebných surovin, nákupy spolu s přehledem orientačních cen produktů…), 

jsou vedeny k základní finanční gramotnosti, posilovány v sociálních dovednostech a 

komunikace, zařazena ji i kognitivní rehabilitace. 

 

 

Reforma psychiatrické péče a její vliv na psychosociální rehabilitaci 

 

   Strategie reformy psychiatrické péče počítá s budováním komunitní péče a terénních 

týmů, součástí jejichž práce má být i psychosociální rehabilitace. Při ní by mělo 

docházet u klientů k posilování žádoucích dovedností vedoucích k samostatnosti, měly 

by být identifikovány oblasti s nutností podpory a tato podpora by jim měla být 

zajišťována. Je třeba hodnotit individuální potřeby jednotlivců v hlavních oblastech 

života se zřetelem k jejich přáním, stanovovat si dílčí cíle a postup k jejich naplnění. 

Smyslem je posilování sebedůvěry a odvahy lidí s duševním onemocněním 

překonávat obtíže vzniklé jejich nemocí, podporování silných stránek a zdrojů pacientů 

s možností vytváření osobního plánu. Významně se využívá práce s prostředím s cílem 

maximálně podpořit začlenění lidí s duševním onemocněním do jejich běžného 

prostředí. 

    Základní paradigma poskytování péče lidem se závažným duševním onemocněním 

ve vyspělých zemích je zotavení (recovery), jeho nejpoužívanější definice zní: „jde o 

hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, hodnot, pocitů, cílů, 

dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes 

všechna omezení způsobená nemocí. Zotavení zahrnuje rozvoj nového smyslu a 

účelu vlastního života tak, jak jedinec překonává závažný dopad duševního 

onemocnění”. „Úzdrava je stav, kdy má člověk s duševním onemocněním pouze 

běžné, každodenní starosti“ - neznámý autor. (Psychiatr. Praxi 2017; 18(2): 69–74, 
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MUDr. Marek Páv, Ph.D., Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová, MUDr. Jana Šťastná). 

Jedná se o ústup od poskytování péče v rámci medicínského modelu, kde je kladen 

důraz na nemoc, deficit, diagnózu a psychopatologii, což vytváří asymetrii ve vztahu 

zdravotník – nemocný. Medicínský model po dosažení stabilizace zdravotního stavu 

vyžaduje spolupráci a podrobení se zdravotnickému postupu, naopak model zaměřený 

na zotavení se snaží o motivaci nemocného a aktivní spolupráci, posiluje jeho vlastní 

odpovědnost, podporuje v lidech naději, že je možné žít kvalitní život i přes dopady 

duševního onemocnění. Proces probíhá v několika fázích - ve fázi stabilizace je cílem 

získání kontroly nad projevy onemocnění, ve fázi reorientace pak dochází ke 

zpracování prožité zkušenosti, hledání nové perspektivy, nalézání silných stránek a 

posílení smysluplných životních cílů a sociálních rolí, ve fázi reintegrace je následně 

možné postupné začlenění do běžného života v co nejvyšší míře s co nejmenší 

profesionální pomocí. Proces duševního onemocnění často vede k výraznému snížení 

důvěry ve vlastní schopnosti, je proto důležité stavět na zachovalých dovednostech a 

silných stránkách. Pracovníci mohou toto podporovat budováním respektujícího 

partnerského vztahu, vytvářením vhodných podmínek a propojováním s přirozenou 

sociální sítí. Důležité je respektovat daného člověka jako jedinečnou lidskou bytost a 

také zachovávat princip přítomnosti, „být tady a teď“ svou pozorností a osobním 

zapojením, aby člověk trpící duševním onemocněním mohl získat důvěru ke své 

klíčové osobě. Rehabilitační proces optimálně probíhá v triadické spolupráci klient-

profesionál-rodina. 

   V rámci reformy psychiatrické péče je v plánu budování terénních týmů poskytujících 

péči v komunitě mimo nemocniční prostředí, avšak někteří lidé nejsou schopni po 

ukončení akutní léčby nabízených služeb využít a je nutné jim poskytovat další péči 

v lůžkových zařízeních směřující k následnému zapojení do komunitní péče. I přes 

určitá omezení lze v rámci hospitalizace uplatňovat psychosociálně rehabilitační 

přístup s výraznějším zapojením nemocných a jejich blízkých do rozhodování o léčbě. 

Lze také snížit míru restriktivity danou režimem oddělení a léčbu individualizovat. Týmy 

oddělení lze řídit více horizontálním způsobem s důrazem na multidisciplinární 

spolupráci. Nutné je zajistit týmům supervizní vedení, vzdělávání v teorii i praxi 

psychosociální rehabilitace a vytvořit podpůrné personální a materiální podmínky pro 

poskytování individualizované péče. V průběhu pobytu v nemocničním zařízení by 

mělo být zahájeno hodnocení individuálních potřeb lidí s duševním onemocněním 

včetně mapování jejich přání, silných stránek a zdrojů. Spolu s daným jedincem by pak 

207 



měl být vytvářen osobní plán (plán psychosociální rehabilitace), vypracovány strategie 

k naplnění jeho přání a potřeb, též  navázána spolupráce s komunitními službami a 

blízkým okolím jedince. Tento proces  by měl být řízen samotným klientem a posilovat 

jeho vlastní odpovědnost s cílem uplatnění osobní kapacity ve věcech, které člověk 

sám považuje za významné. Pokud se staví primárně na přáních samotného člověka, 

lze využít toho, že jeho vlastní motivace vede k ochotě investovat čas a energii do 

určité činnosti či léčby. Úlohou profesionálů by mělo být co nejvíce tento jedinečný 

osobní proces podpořit, vytvářet vhodné podmínky a příležitosti pro větší uplatnění, 

napomáhat vytvořením blízkého osobně-profesionálního vztahu, poskytováním 

přístupu ke zdrojům a informacím, propojováním s přirozenou sociální sítí a 

posilováním kapacity jedince k získání vlastní síly řídit svůj život. 

    Pro prostředí psychiatrických nemocnic v České republice byl zvolen Model CARe 

(Comprehensive Approach to Rehabilitation), který představuje integrativní přístup 

zahrnující všechny výše popisované principy – zotavení, posilování silných stránek, 

přítomnost. Zásadní je budování a udržování rovnocenného vztahu s klientem, pomoc 

při formulaci jeho přání, při rozhodování, plánování a uplatňování jeho schopností v 

činnostech či prostředí dle jeho výběru. Proces spolupráce začíná navázáním 

kontaktu, vytvořením důvěry a vztahu spolupráce. Základem je vytvoření Osobního 

plánu pacientem na podkladě dotazníku, kterým zjišťujeme základní informace o 

klientově situaci. Vypracování osobního profilu napomáhá člověku samému přehledně 

si uspořádat svá přání, preference, předchozí zkušenosti a současné možnosti. Hlavní 

posuzované oblasti jsou: současné a minulé schopnosti, předpoklady a zkušenosti, 

přání a ambice, bydlení, finance, vzdělání, práce a zaměstnání, volný čas, zdraví a 

pocit pohody, péče o sebe a ostatní, vztahy, bezpečí, nejdůležitější přání. Na základě 

mapováním potřeb a silných stránek v jednotlivých oblastech pak formulujeme 

nejvýznamnější přání, která směřují k udržení či získání žádané životní situace (např. 

získání bydlení, obnovu vztahů s rodinou). Z tohoto přání vyplyne konkrétní, pozitivně 

formulovaný dlouhodobý cíl, který dává člověku smysl a perspektivu do budoucnosti. 

Stanovujeme velmi konkrétní splnitelné aktivity s jasným určením, kdo co bude dělat, 

respektujeme pacientovo tempo a jeho současné schopnosti. Vhodné je do procesu 

plánování zapojit i blízké lidi a profesionály, kteří se spolupodílí na aktivitách v plánu. 

Osvědčuje se vytvářet krátkodobé „akční“ plány (na týden až dva). Nastavením 

dosažitelného a konkrétního cíle umožníme jeho splnění a posílení motivace 

nemocného ke stanovování dalších postupných cílů, které pak směřují  k naplnění 
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hlavního přání daného člověka. Čerpáme ze silných stránek nemocného a zdrojů 

podpory. Základním principem v rámci metodiky CARe je jednat v souladu s přáními, 

která mají pro klienta velký význam. Jsou to přání, která jsou pro něj důležitá, protože 

jsou spojena s potřebami, ambicemi nebo jeho výrazným zaujetím. 

   Výše popsaný rehabilitační model pracuje se všemi zdroji, které jsou nemocnému 

v daném prostředí dostupné a které může využít k dosahování svých cílů. Tento 

přístup takto doplňuje stávající rehabilitační praxi založenou převážně na psychoterapii 

a režimové léčbě. Potřebná je individualizace léčby a vhodné se jeví zajištění klíčového 

pracovníka pro každého klienta (lékař, sestra, psycholog, terapeut, sociální pracovník), 

který ho bude v průběhu léčby provázet. Smysluplné je též zapojování pracovníků 

komunitních služeb do tohoto procesu. Péče o klienta by měla být zajištěna týmem, 

který je dostatečně reflektující, činící rozhodnutí kolektivně, naslouchající nemocným 

a jejich potřebám a tudíž se snažícím hledat způsoby, jak nemocnému pomoci 

v souladu s jeho vlastními přáními. Zapojení peer terapeutů (lidí, kteří prošli 

psychickou nemocí) v týmu je přínosné, neboť přináší i nezaujatý pohled na situaci 

nemocného skrz vlastní prožitou zkušenost. Tito jedinci jsou inspirací pro ostatní 

nemocné, zvláště když jsou dále v životě úspěšní a zapojení do funkčních rolí, klienti 

je pak mohou brát jako vzor a naději do budoucnosti. Vidí, že nemoc a problémy s ní 

spojené jsou řešitelné a že se z ní lze zotavit. 

   Zavádění metodiky do lůžkových zařízení je dlouhodobý proces, který je nyní teprve 

u svého zrodu. Je třeba jej zajistit dostatečným personálním obsazením včetně jeho 

vzdělávání a výcviku. Změna stylu práce následných oddělení pak napomůže jejich 

propojování s dalšími poskytovateli a plynulejší předávání nemocných mezi lůžkovou 

a extramurální péčí. 
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Kaziuistika 

LK, žena, 30 let 

 

Anamnéza: 

RODINNÁ: bez psychiatrické zátěže, matka má roztroušenou sklerozu, otec zemřel, 

blíže neví, sestra zdravá. 

OSOBNÍ: stav po úrazu obou dolních končetin po sebevražedném pokusu skokem z 

okna z psychotické motivace v roce 2010, nadváha, vertebrogenní algický syndrom 

bederní páteře, chronické akne, občasná močová inkontinence. 

GYNEKOLOGICKÁ: menstruace pravidelná, gynekologické potíže neguje, těhotná 

nikdy nebyla. 

ALERGIE: neguje 

SOCIÁLNÍ: svobodná, bezdětná, žila s babičkou, nyní dlouhodobý pobyt v 

Psychiatrické nemocnici v Jihlavě v rámci Ochranné léčby ústavní psychiatrické. 

DĚTSTVÍ: Zpočátku vyrůstala v kompletní rodině, potom je otec opustil (neví kdy), 

matka si našla "Rakušáka, mýho nevlastního otce a potom se taky rozešli". Má o 10 

let starší sestru. 

ŠKOLA: základní vzdělání 

ZAMĚSTNÁNÍ: bývala hlášena na Úřadu práce v Rakousku, nyní přiznán plný invalidní 

důchod (občanství české i rakouské) 

ABUSUS: kouří asi 10 cigaret denně, v minulosti nadužívání alkoholu a dalších 

návykových látek, nyní dlouhodobě v chráněném prostředí abstinuje. 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ: nevlastní 

 

Nynější onemocnění: 

Jedná se o pacientku s paranoidní schizofrenií se závažnou zvolna progredující 

formou, léčena již od mládí, nejdříve v Rakousku, kde žila s matkou, od roku 2012 

opakovaně hospitalizovaná v Psychiatrické nemocnici Jihlava. V nechráněném 

prostředí nebrala nikdy pravidelně léky, užívala návykové látky, pokusila se o 

sebevraždu. Vzhledem k nedostatečnému náhledu na své onemocnění nabízené 

podpůrné služby v Rakousku odmítala, dlouhodobě omezena ve svéprávnosti na 

rakouské straně. Nyní se jedná o 7. hospitalizace v PNJ, která probíhá od 31.3.2015, 

před přijetím se pacientka pod vlivem bludů dopustila opakovaně fyzické agrese vůči 
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okolí, byla trestně stíhána, na základě znaleckého posudku je soudem nařízena 

Ochranná léčba psychiatrická ústavní formou. Vzhledem k dané situaci je od 2/2017 

umístěna na oddělení pro dlouhodobě hospitalizované pacientky. 

U dotyčné je trvale přítomna psychotická produkce, intenzivní bývají zejména 

halucinace sluchové, občas také zrakové, někdy ovlivňují i její chování. Myšlení je s 

dyslogiemi, místy až rozvolněné, bludně zpracovává některé reálné situace, následně 

reaguje neadekvátně, je bez náhledu na své projevy, neschopna korekce. Bývají též 

poruchy chování, pacientka je obtížně usměrnitelná, bez agresivních projevů, ale 

konfliktní, nepořádná. Problémová je hlavně ve vztahu k ostatním spolupacientkám, 

není schopna dodržovat ani základní společenské konvence, často bývá vznětlivá, 

zvýšeně dráždivá, s množstvím neadekvátních požadavků na okolí, v nich naléhavá, 

s manipulativními tendencemi. U pacientky je již přítomen zjevný postpsychotický 

defekt osobnosti, suspektně i premorbidně akcentace osobnosti, patrno ochuzení 

zájmů, pasivita, hypobulie, je úpadek vyšších citů, emočně oploštělá, sebestředná, 

zaměřena na uspokojování osobních potřeb. Přítomen je také už úbytek kognitivních 

funkcí, je zhoršena paměť, narušen úsudek, patrna hypoprosexie, postižena je i 

exekutiva, zejména schopnost plánování. Pacientka již není neschopna adekvátní 

sebepéče, nutný je dohled okolí i při běžných denních činnostech (hygiena, strava, 

tekutiny, oblečení) a neustálá aktivizace, vedena k samostatnosti. Nezbytná je trvalá 

medikace psychofarmaky, která opakovaně vzhledem k častým výkyvům stavu 

upravována, přesto se nepodařilo dosáhnout remise, naopak stav zvolna progreduje, 

prohlubuje se rozpad osobnosti, který je již nyní těžký, další prognoza  nepříznivá. 

Pacientka je nadále bez dostatečného náhledu onemocnění, ke svému stavu a 

funkčnímu postižení nekritická. Zvládá sama vycházku do města k drobným nákupům, 

na větší nákup si však bez doprovodu již netroufá, jezdívá na resocializační propustky, 

při samostatném cestování však opakovaně selhávala, nutný je i v domácím prostředí 

dohled okolí (zejména pro tendence nedodržovat pravidelnou medikaci a abstinenci 

od návykových látek). 

U pacientky trvá soudem nařízená Ochranná léčba psychiatrická ústavní formou, 

pacientka je omezena ve svéprávnosti, za hospitalizace jí byl přiznán plný invalidní 

důchod. 
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Psychosociální rehabilitace prováděná u pacientky: 

Pacientka pobývá na našem oddělení již dlouhodobě a psychosociální rehabilitace je 

součástí její komplexní léčby. Zapojuje se do všech aktivit organizovaných na oddělení 

(pracovní terapie, účast na keramice, práce v zahradě, Stacionář, odpolední programy, 

kanisterapie), avšak v rámci osobnostního nastavení je často se zařazením 

nespokojena, obvykle požaduje jinou než nabízenou aktivitu, jsou tendence pro sebe 

získávat výhody, nutno opakovaně korigovat její přístup. Taktéž na ranních komunitách 

má často řadu připomínek, rušivá, nutno ji usměrňovat, vymezovat hranice. U 

pacientky bývají často nepřiměřené požadavky na okolí, snažíme se umožnit 

naplňování jejích potřeb, avšak vzhledem k nutnosti zohlednění i potřeb ostatních 

pacientek a možností našeho zařízení není možno vždy vyhovět a nutno její přání a 

projevy korigovat. Pro pacientku je nezbytný nácvik sociálních dovedností, trvale 

selhává při komunikaci s okolím, vedena též k dodržování společenských pravidel. 

Režim zvládá s velkými obtížemi, nepořádná, neschopna zajistit si ani odpovídající 

oblečení, problém je i s dodržováním hygieny. Taktéž nerespektuje přiměřené 

stravovací návyky, jsou tendence se přejídat či kombinovat nesourodé potraviny, což 

pak vede k zažívacím potížím a nárůstu hmotnosti. Není schopna samostatně 

adekvátní sebepéče, ve všech uvedených oblastech je nutné vedení personálem, 

prováděn nácvik těchto dovedností se snahou o zajištění větší samostatnosti a 

soběstačnosti pacientky, opakovaně edukována o potřebných opatřeních, avšak 

vzhledem k již těžkému postižení pacientky efekt v tomto směru není téměř patrný, 

potíže nadále přetrvávají. U pacientky je již přítomen postpsychotický defekt osobnosti 

včetně kognitivního deficitu, v minulosti byla zařazena do Brennerovských skupin, nyní 

prováděn kognitivní trénink na oddělení zejména v rámci odpoledních programů, 

přesto nadále přetrvává zhoršená paměť a problém se soustředěním. Opakovaně 

prováděn také nácvik zvládání náročnějších situací, v doprovodu personálu chodívá 

na nákupy, samostatně si netroufá, přechodně zvládala sama cestovat na propustku, 

avšak v poslední době i v tomto selhávala, vzhledem ke zhoršené schopnosti 

plánování byla nutná příprava cesty pod vedením personálu. V souvislosti s 

negativními schizofrenními příznaky pacientka velmi pasivní, vyhýbá se především 

pohybovým aktivitám včetně vycházek, nutná neustálá aktivizace a motivace k 

činnosti. Pacientka je vzhledem k těžkému funkčnímu postižení omezena ve 

svéprávnosti, opatrovnicí je matka. Pacientka je však bez přiměřeného náhledu na svůj 

deficit, dostatečně nerespektuje rozhodnutí soudu, má tendence sama řešit sociální a 

212 



finanční záležitosti, kterým však adekvátně nerozumí, nutno opakovaně v tomto směru 

edukovat. Stejně tak je vzhledem k nedostatečnému náhledu na onemocnění nezbytná 

opakovaná edukace o projevech nemoci, nutnosti medikace a dodržování abstinence 

od návykových látek (bývají tendence porušovat). Spolupracujeme také s matkou 

pacientky, která je její opatrovnicí, i u ní je náhled na projevy onemocnění a funkční 

schopnosti nepřiměřený, postižení pacientky není ochotna přijmout, porušuje 

domluvená pravidla, snaží se pacientce vyhovět i v jejích neadekvátních požadavcích, 

opakovaně prováděny edukační pohovory ohledně nemoci, vhodného přístupu k 

pacientce a potřeby nastavení přiměřených hranic. Vzhledem k nařízené Ochranné 

léčbě psychiatrické ústavní formou a závažnému postižení pacientky lze předpokládat 

ještě dlouhodobé umístění v PNJ, přesto s pacientkou probírány možnosti po 

propuštění z PNJ, v úvahu by ev. připadalo chráněné bydlení s nutností zajištění 

pomoci a dohledu na pacientku, toto téma opakovaně probíráno. 

I při intenzivní komplexní léčbě zahrnující rozsáhlou psychosociální rehabilitaci 

vzhledem k těžkému průběhu onemocnění postupně dochází ke snižování funkčních 

schopností pacientky a prohlubování pospsychotického defektu osobnosti, prognoza 

je velmi nepříznivá, progresi onemocnění nelze zabránit. 

 

 

Závěr: 

 

    Svou prací jsem chtěla blíže poukázat na problematiku závažných psychických 

onemocnění a jejich dopad na funkční schopnosti jedinců s těmito chorobami. Pacienti 

s dlouhodobým průběhem duševní nemoci, zvláště u schizofrenie, jsou velmi 

zranitelnou skupinou, mívají vážné obtíže v psychosociálním fungování a v zapojení 

do běžného života i pracovního procesu. Tito lidé potřebují vysokou úroveň podpory a 

je nutná ucelená péče, kde jsou nezbytné integrované zdravotní i sociální intervence. 

Psychosociální rehabilitaci považuji u pacientů s chronickým psychotickým 

onemocněním za nedílnou součást komplexní léčby. Klientům s méně závažným 

postižením může pomoci k jejich návratu do běžného života, u pacientů s vážnějším 

hendikepem zlepšuje nebo se alespoň snaží udržet jejich stávající funkční schopnosti. 

Proto je třeba psychosociální rehabilitaci i v rámci nemocničních zařízení věnovat 

dostatečnou pozornost, přestože její odpovědné vykonávání klade na personál značné 
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nároky. Vyžaduje zapojení, součinnost a spolupráci jednotlivých pracovníků oddělení 

od sanitářek, přes zdravotní sestry, sociální pracovnici, psychologa až po lékaře. 

Přestože reforma psychiatrické péče sebou přináší řadu nových trendů 

předpokládajících určité změny v přístupu ke klientům, mohu z vlastní zkušenosti 

konstatovat, že i dosud byla psychosociální rehabilitace na našem oddělení prováděna 

v rámci dosavadních možností (limitovaném zejména personálním zastoupením) na 

vysoké úrovni s velmi individuálním přístupem k pacientkám. Přispívá k vytvoření 

blízkých a podpůrných vztahů mezi pracovníky a klienty a našim pacientům pomáhá 

snáze zvládat jejich těžký životní úděl. 
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