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1. K čemu slouží tato metodika 

 

Tato metodika byla vytvořena v rámci projektu KOM centrum, číslo projektu: 

CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000801, které zaštiťuje organizace 

Komunikujeme, o.p.s.. Cílem tohoto materiálu je dostatečně vzdělat lektory, 

odborné pracovníky, dobrovolníky a stážisty v oblasti práce s cílovou 

skupinou osob s duševním onemocněním, která bude využívat aktivity 

komunitního centra. Protože je tato cílová skupina často velmi stigmatizována 

na veřejnosti, je důležité, aby právě pracovníci komunitního centra o ní věděli 

co možná nejvíce, měli dostatek informací, znali postupy práce s nimi, věděli, 

jak se správně zachovat v případě komplikací či zhoršení stavu a dokázali 

šířit osvětu i mezi ostatními cílovými skupinami komunitního centra. Lidé 

s duševním onemocněním jsou lidé jako my ostatní, jen častěji vnímají svět 

kolem sebe citlivěji, což jim někdy přináší obtíže v „zapadnutí“ do naší 

společnosti. Lidé s duševním onemocněním jsou všude kolem nás, často jsou 

to ti nejzajímavější, nejpokrokovější i nejúspěšnější lidé.  

Sám Steve Jobs jednou řekl: „Zůstaňte hladoví. Zůstaňte blázniví.“1 
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2. Úvod do problematiky cílové skupiny – osob 
s duševním onemocněním 

 

2.1 Definice a výskyt duševního onemocnění 

V této kapitole si v krátkosti představíme nejčastější duševní onemocnění, 

jejich vznik, příčiny a možné projevy, jakožto i jejich léčbu a prognózu. 

Duševní porucha se složitě definuje, ale odborníci se shodují v tom, že se u 

této nemoci objevuje výrazně narušené myšlení, prožívání a chování 
člověka, které znesnadňuje fungování ve společnosti a přináší nepohodu 

nemocnému nebo okolí. Duševní onemocnění je spojeno s nepříjemnými 

pocity nebo narušením funkce alespoň̌ v jedné z důležitých životních oblastí, 

nebo podstatně̌ zvyšuje riziko úmrtí, způsobuje bolest nebo vede ke ztrátě̌ 

pocitu svobody.2 Laicky řečeno, pokud je osobě natolik špatně, že začíná 

selhávat v zaměstnání, ve vztazích, nedokáže nebo jen s velkými obtížemi 

dokáže zvládat základní dovednosti (vč. hygieny), výrazně ztrácí zájem o své 

koníčky, blízké, či o svou vlastní osobu, je narušen spánek či příjem potravy, 

dá se mluvit o duševní poruše.  

Duševních onemocnění 

v posledních letech prudce 

přibývá, z některých údajů 

dokonce vyplývá, že každý 
čtvrtý jedinec se v průběhu 

svého života setká s nějakou 

formou duševního 

onemocnění. Druhým 

varovným faktem je, že se 

snižuje věk začátku duševní poruchy, nyní je to nejčastěji okolo 14. roku 

života.3 Do ordinace psychiatra zavítá každý sedmnáctý obyvatel České 

republiky, nejvíce narůstá pacientů s depresí a neurotickými obtíženi.4 Ruku 
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v ruce s tím také stoupá spotřeba léků, jen v roce 2015 spotřebovali Češi více 

jak 6,5 milionu balení antidepresiv, což je skoro třikrát více než před 10 lety. 

Na druhé straně tato čísla mohou být zkreslena faktem, že pomalu ale jistě 

lidé přestávají vnímat duševní onemocnění a návštěvu u psychiatra jako tabu 

a stigma, takže se v posledních letech více Čechů „nechá“ odborně léčit 

v ambulantní a nemocniční psychiatrické péči.5 

 

1.2 Deprese 

Jedním z nejčastějších psychiatrických onemocnění je deprese. V životě se 

s ní setká každý desátý 
člověk, a tak je 

pravděpodobné, že 

znáte někoho z bližšího 

okolí, kdo depresí trpí. 

Naprostá většina 

duševních onemocnění 

vzniká multifaktoriálně, 

to znamená, že se na 

vzniku nemoci podílí více faktorů – z těch zásadních jsou to vlivy genetické, 

změny ve fungování mozku, vrozená osobnost člověka, vlivy prostředí a 

výchovy, zátěžové situace, prožitá traumata, chronický stres a další. Deprese 

se také může objevit jako druhotná diagnóza, která se rozvine po úrazu 

mozku, nadměrné konzumace alkoholu a drog, jako vedlejší účinek užívání 

některých léků nebo u některých infekcí.6 Ženy jsou dvakrát častěji postiženy 

depresí než muži, riziko návratu depresivní epizody je vyšší než 50 %. 

Deprese se dělí na lehkou, středně těžkou, těžkou depresivní epizodu bez 

psychotických příznaků a na těžkou depresivní epizodu s psychotickými 

příznaky. Mezi hlavní příznaky deprese patří smutná nálada, která trvá 
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minimálně 2 týdny, ztráta zájmu a prožitku radosti, pokles energie, zvýšená 

únavnost. To vede k horšímu výkonu v zaměstnání či ve škole. K dalším 

symptomům patří snížená schopnost koncentrace, nerozhodnost, výčitky a 

pocity viny, ztráta sebedůvěry, poruchy spánku, změna chuti k jídlu, snížení 

libida a ranní pessima (nejhorší pokles nálady ráno. Mezi výrazné projevy 

také patří zpomalení mentálních funkcí a hypochondrické myšlenky. Vysoké 

procento (až 2/3) depresivních pacientů má sebevražedné myšlenky a udává 

se, že 10-15 % těchto jedinců sebevraždu dokoná, proto je velice důležité se 

na tyto pohnutky ptát. Nemocný prochází různými fázemi, z počátku má 

pouze fantazijní představy o sebevraždě, které ale mohou nabývat postupně 

konkrétní představy až k realizaci. Pokud pacient dospěje k rozhodnutí 

sebevraždy, dochází často paradoxně k celkovému zklidnění a zdánlivému 

zlepšení.2  

V léčbě deprese jsou nyní v popředí moderní antidepresiva, kterých je 

mnoho druhů, některá pomáhají s nespavostí, jiná naopak pacienta spíše 

aktivizují a mnoho z nich má mírné či žádné vedlejší účinky. Dalším přínosem 

poslední doby je, že velkou část antidepresiv mohou předepsat i praktičtí 

lékaři, kteří jsou často prvním kontaktem nemocného, mají ke svému lékaři 

větší důvěru, či se stydí jít do ordinace psychiatra, a tak může prvotní léčba 

deprese započít právě v ordinaci praktika. Naopak nejzávažnější stavy 

deprese se velmi často musí léčit za hospitalizace pacienta a v některých 

případech i využít elektrokonvulzivní terapie, která je v dnešní době 

bezpečným a efektivním typem léčby. 

 I když se uvádí možnost spontánní úzdravy, je nutné depresi léčit především 

pro riziko suicidia (sebevraždy), ale i pro výrazný pokles kvality života a 

možnosti recidiv či chronicity.2 Při léčbě depresí se doporučuje využít i 

možnosti psychoterapie, která je i dle obsáhlých studií přínosem. Je důležité, 

aby byl pacient poučen a vzdělán o své chorobě, aby i pacient mohl 

spolurozhodovat o své léčbě a probíhaly u něj časté kontroly a sledování 

stavu, zároveň je důležité zdůraznit, že se u deprese objevují recidivy a že 
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čím dříve pacient příznaky rozpozná a začne se léčit, tím jednodušší bude 

jeho uzdravení. 7 

 

2.3 Schizofrenie 
Schizofrenie patří mezi nejzávažnější duševní onemocnění, postihuje asi 1 % 
populace a patří mezi tzv. psychotické poruchy. Toto onemocnění je bohužel 

v populaci opředeno mnoha mýty, např. že se jedná o jakýsi rozštěp mysli ve 

stylu Jekyll a Hyde, nebo že jsou tito pacienti nepředvídatelní a velice 

agresivní a že nejsou schopni normálního života. I přesto, že neléčená 

schizofrenie závažně narušuje život jedince ve všech oblastech života, včetně 

prožívání, nálad, chování a vztahů s ostatními, při včasné léčbě i pacienti 

s tímto onemocněním mohou žít kvalitní život bez výraznějšího omezení. 

Schizofrenie se nejčastěji objevuje okolo 20. roku života a její vznik je opět 

multifaktoriální, důležitou roli zde hraje dědičnost, ale i prodělané infekce 

matky v těhotenství, průběh porodu, vliv prostředí a životní události.8 

Příznaky se dělí do tří skupin: pozitivní (kam patří především halucinace a 

bludy), negativní (které mohou připomínat depresivní příznaky jako pokles 

nálady a vůle, ztráta zájmů apod.) a kognitivní (narušení paměti, slovní 

plynulosti, pozornosti). Některé typy schizofrenie je těžší diagnostikovat, 

mohou se například zaměnit i za extrémní pubertální chování. Mezi 

nejčastější projevy ale patří sluchové a zrakové halucinace, tedy pacient slyší 

„hlasy“, či jiné zvuky a vidí věci, které nemají oporu v realitě (často postavy, 

ale i záblesky, hmyz a jiné). Bludy jsou mylná, chorobná přesvědčení, která 

nelze vyvrátit a podle obsahu se dělí na paranoidní, perzekuční (někdo 

pacienta pronásleduje), extrapotenční (pacient je přesvědčen o svých 

mimořádných schopnostech), megalomanické (pacient si myslí, že je někdo 

významný – prezident, Napoleon atd.) a jiné. 9 

Základem léčby schizofrenie jsou léky – antipsychotika, dříve také nazývaná 

neuroleptika. Čím dříve se léčba nasadí, tím lépe. Pacientům se dále nabízejí 

formy psychoedukace, pro některé i kognitivní a sociální rehabilitace. 
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Důležité je si uvědomit, že i když je schizofrenie závažným a často 

chronickým onemocněním, které s sebou přináší mnoho úskalí, tato nemoc je 

zvládnutelná komplexní a důslednou léčbou a jedinec může být schopen vést 

dlouhý a kvalitní život.8 

 

2.4 Bipolární afektivní porucha 

Bipolární afektivní porucha se v minulosti také nazývala maniodepresivní 

psychózou. Jedná se o onemocnění, kdy se u jedince střídají fáze mánie a 
deprese se stavy remise. Deprese má stejný průběh, který jsme si vylíčili již 

v textu výše. Mánie je stav mysli zcela opačný. Nálada je povznesená, 

podrážděná nebo expanzivní. Častým projevem u pacienta v mánii je fakt, že 

se jedinci cítí skvěle, jsou šťastní, oplývají nápady, mají pocit, že vše 

zvládnou, že je nic nemůže zastavit. Mají menší potřebu spánku, jídla i pití. 

Na druhé straně často nadměrně konzumují alkohol, drogy, hazardují a 

pouštějí se do riskantních a rizikových projektů. Jednají nerozvážně, 

impulzivně, navazují sexuální kontakty, jsou velmi družní. Pacienti v mánii ve 

velké míře způsobí problémy, protože jednají nerozvážně a ukvapeně. 

Pacienti v mánii téměř vždy končí hospitalizací v psychiatrické nemocnici. 

Toto onemocnění má vyšší riziko spáchání sebevraždy, ať už v depresivní 

fázi, či v mánii. Uvádí se 15krát vyšší riziko suicidia než u zdravých osob, asi 

50 % pacientů se v průběhu života o sebevraždu pokusí a 15 % bipolárních 

pacientů sebevraždu dokoná.  

Vznik bipolární afektivní poruchy je jako u jiných duševních onemocnění 

důsledkem vlivu více faktorů, mezi ty hlavní patří vrozená dispozice, snížená 

adaptace na stres a negativní životní události. Tyto faktory v souhře ovlivňují 

biochemické změny v mozku a mohou vést k bipolární afektivní poruše10. 

Léčba tohoto onemocnění vyžaduje farmakoterapii, část pacientů užívá 

pouze lithium jako stabilizátor nálady, někteří pacienti však potřebují 
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kombinaci léků11. I přes závažnost tohoto onemocnění je možné žít 

plnohodnotný život bez výraznějšího omezení. 

 

2.5 Neurotické poruchy 

Neurotickými 

poruchami někdy 

v průběhu života 

trpěla až čtvrtina 
populace, patří 

tedy mezi velice 

rozšířené a je 

pravděpodobné, 

že někoho v okolí 

s neurotickou 

poruchou znáte. 

Patří sem fobie, panické poruchy, generalizovaná úzkostná porucha, 

obsedantně-kompulzivní porucha, somatoformní poruchy a další podobné 

podskupiny. Hlavním příznakem je pocit úzkosti a její tělesný doprovod. 

Někdy se úzkost objeví při určitém podnětu (např. u lidí, kteří mají fobii 

z hadů), někdy přijde nečekaně v atakách (a pacienti nezřídka volají 

záchrannou službu, protože si myslí, že se jedná například o infarkt), a nebo 

může úzkost působit trvale. Také se někdy úzkost může projevit jen tělesnými 

příznaky, takže si pacient své úzkosti není vědom. Dalším společným znakem 

těchto poruch je jejich velký vliv na život jedince, kdy je omezen ve svém 

normálním fungování, v zaměstnání, ve vztazích i trávení volného času. 

Úzkosti se rozvíjejí nejčastěji mezi 25. až 40. rokem života, ale první příznaky 

je často možné vystopovat již do dětství či mládí. Pacienti mají vrozené vlohy 

k rozvoji úzkosti a nejčastěji procházejí stresujícím životním obdobím, 

konflikty či traumatem. Na rozdíl od předešlých onemocnění je u neurotických 
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poruch k léčbě nejvíce používaná psychoterapie. Na začátku léčby jsou 

někdy předepisovány léky, které pomáhají zvládat akutní obtíže a lépe se 

orientovat na probíhající psychoterapii. Cílem je však u těchto pacientů léky 

po nějaké době zcela vysadit a vést pacienty k porozumění, proč se u nich 

úzkost objevila12. 

  

2.6 Poruchy osobnosti 
Poruchy osobnosti byly dříve označovány také jako psychopatie. Jedná se 

skupinu onemocnění, kdy se u jedince vyskytují určité rigidní vzorce 
chování, myšlení a emocí, které se vytvořily v průběhu života a jedinec je 

používá, i když nejsou účinné. Nemocní nemají náhled na fakt, že jsou i jiné 

možnosti chování a myšlení a že mají volbu změny. To pak vede k častým 

konfliktům s okolím, ve vztazích, rodině i práci, ale i oni vnímají svůj život 

jako neuspokojivý. Na rozdíl od neurotických poruch jsou tyto poruchy 

prakticky trvalé a léčbou se rysy dají zmírnit. Tyto poruchy vznikají na 

základě genetiky, rodinného prostředí, různých traumat a dalších 

psychosociálních vlivů13,14. 

 

Poruchy osobnosti se rozdělují do několika druhů, dělení se různí, ale mezi ty 

ustálené patří například13: 

a) paranoidní porucha osobnosti – mezi hlavní znaky patří podezíravost, 

vztahovačnost či patologická žárlivost 

b) schizoidní porucha osobnosti – mezi rysy patří samotářství, uzavření 

se do sebe, odtržení se od reality 

c) disociální porucha osobnosti – jedinci často porušují normy, nezajímají 

se o jiné lidi, jsou lhostejní ke společenským pravidlům 

d) emočně nestabilní porucha osobnosti – také někdy nazývaná hraniční, 

typické jsou změny nálad, emoční nestálost, impulzivní jednání 
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e) histriónská porucha osobnosti – dříve také nazývaná hysterická, jedinci 

jsou teatrální, snaží se být středem pozornosti, často přehánějí a 

zkreslují skutečnost 

f) anankastická porucha osobnosti – jedinci vše musejí mít dokonalé, pod 

kontrolou, jsou často pedanští a úzkostní 

g) úzkostná porucha osobnosti – jedinci jsou přecitlivělí ke kritice, zažívají 

pocity strachu, napětí a nejistoty 

h) narcistická porucha osobnosti – mezi hlavní rysy patří citový chlad, 

přesvědčení o své důležitosti a dokonalosti 

i) závislá porucha osobnosti – mezi znaky patří strach z odmítnutí, pocity 

neschopnosti a bezmoci, rádi spoléhají na ostatní 
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3. Principy správného vedení cílové skupiny 

Osoby s duševním onemocněním si často se svou nemocí nesou i další 

těžkosti a omezení, kterých by si měl být každý pracovník vědom. Jedním 

z hlavních důsledků onemocnění je stigma. Spočívá v tom, že nemocného 

odsuzujeme na základě informace, že trpí duševním onemocněním. Mezi 

hlavní mýty patří například to, že si okolí myslí, že se duševní onemocnění 

má pouze několik málo lidí, ale i z textu výše je zřejmé, že jsou duševní 

poruchy v populaci velmi časté. Dle Světové zdravotnické organizace trpí 

duševním onemocněním jeden za čtyř lidí. Dalším častým mýtem je, že si 

okolí myslí, že duševní problémy jsou způsobené nějakou osobní slabostí, či 

charakterovou vadou jako leností, nedostatkem vůle apod. Všechny duševní 

nemoci ale vznikají multifaktorovým působením a vyhledání pomoci je naopak 

znakem duševní síly a dobrého náhledu. Lidé trpící duševním onemocněním 

nemají větší sklony k násilí než zbytek populace a mohou žít naprosto 

plnohodnotný život bez výraznějších komplikací. Pokud dostávají správnou 

léčbu a péči, mohou pracovat, studovat, založit rodinu i vychovávat děti15. 

Další překážky v životě duševně nemocných se pojí především 

s existenčními otázkami. Onemocnění s sebou často přináší poruchy 

pozornosti, kognitivních funkcí a sníženého fungování ve všech oblastech 

jedince, tudíž i uplatnění na pracovním trhu je složitější. Někteří nemocní po 

určité době získají invalidní důchod, který sice na jedné straně tvoří jejich 
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finanční jistotu, na druhé straně je více stigmatizují u zaměstnavatelů a i sami 

nemocní podvědomě vnímají, že jsou chronicky nemocní a více se smiřují 

s tím, že budou již po zbytek života živořit ze sociálních dávek a budou 

dlouhodobě závislí na systému podpor. Druhá část nemocných se naopak 

z těchto důvodů invalidnímu důchodu brání, ale během nemoci rychle ztrácejí 

pracovní návyky, a tak je potřeba se u nich především zaměřit na pracovní 
rehabilitaci16.  

U části nemocných je též velkou otázkou zajištění bydlení. Často svými 

příjmy nedosáhnou na tržní ceny pronájmů bytů, do spolubydlení buď sami 

nechtějí jít, nebo se ostatní spolubydlící obávají soužití s nimi. A tak často tito 

jedinci musí žít u svých příbuzných, kde se musí velmi přizpůsobovat a 

přináší to mnohé komplikace. Druhou možností jsou chráněná bydlení, která 

jsou ale velmi kapacitně omezená, a tak na ně většina z nemocných 

nedosáhne. Proto i nácvik dovedností spojené se samostatným bydlením je 

důležitý a velmi přínosný16.   

V neposlední řadě je dobré mít na mysli, že i duševně nemocný jedinec má 

potřebu vyplnění volného času. Mají však mnohé bariéry, ať už jsou to 

samotné projevy poruchy, vedlejší účinky léků, snížené sebevědomí, strach, 

úbytek sociálních dovedností, ale i finanční náročnost koníčků. Náplň volného 

času u duševně nemocných by měla být co nejvíce individualizovaná a 

pracovník by měl být připraven na to, že klienti budou pracovat v různých 

stupních psychomotorického tempa a mít tak různé varianty zátěže 

jednotlivých činností. Také jsou duševně nemocní často ve velmi odlišné 

životní situaci a mají tak odlišnou představu o vyplnění svého volného času16. 

Proto se více než u jiných skupin klade důraz na možnosti vlastní tvorby, na 

připravení více variant a na důležitost přítomnosti pracovníka, který svůj čas 

rovnoměrně věnuje klientům a je nápomocen při řešení problémů. Všeobecně 

se na úvod doporučují rukodělné práce, které nevyžadují příliš velkou 

pozornost a nasazení a které svým stereotypem přinášejí uklidnění a úlevu.  
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Práce s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním s sebou také často 

přináší i práci s rodinou nemocného. Z výzkumu vyplývá, že 30 – 60 % 

duševně nemocných žije 

trvale se svými 

příbuznými, převážně 

s rodiči. Je tedy 

pravděpodobné, že 

pracovník komunitního 

centra bude v kontaktu i 

s rodinou svých klientů a 

že s nimi do určité míry 

bude interagovat. Pokud 

je ochota ze strany 

rodinných příslušníků, je dobré zmapovat rodinné zázemí, porozumět situaci 

klienta z širší perspektivy a snažit se zacílit své aktivity na jejich konkrétní 

potřeby. Pracovník si musí být vědom svých kompetencí a znalostí a neměl 

by se pouštět za tyto hranice. Je pravděpodobné, že klient a jeho rodina 

využívá dalších služeb psychiatra, psychologa, či terapeuta, a není na místě 

jakkoliv zasahovat do jejich práce. Práce s rodinou je často velmi emočně i 

časově náročná, ale pracovník by měl být v těchto situacích trpělivý, 
přátelský a aktivně naslouchat. V případě, že se rodinný příslušník více 

rozhovoří, je vhodné najít si klidné místo pro rozhovor, dát prostor rodině 

vyjádřit své názory. Pracovník by se měl vyhýbat především autoritativnímu 

projevu, soudům a prognózám, stejně jako vysoce odborné terminologii. 

Naopak velmi přínosné je rodinu co nejvíce vyslechnout a v případě, že s tím 

klient souhlasí, informovat rodinné příslušníky o procesu práce klienta 

v komunitním centru a možnosti návrhu další spolupráce s širší rodinou17. Jak 

už je zmíněno výše, je velice důležité mít souhlas klienta, nejlépe písemný, 

že je možné jeho blízké informovat o aktivitách a průběhu jeho pobytu 

v komunitním centru. Je také dobré si tento souhlas alespoň ústně 
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aktualizovat, ptát se klienta před další schůzkou s rodinou, zda souhlasí 

s podáváním informací, zda je něco, co by raději nezmiňoval a podobně. 

Vybudovat důvěru a vztah s klientem je pro pracovníka klíčovým úkolem a 

tím, že pracovník klienta průběžně zapojuje do všech svých kroků a činností, 

posiluje a aktivizuje samotného duševně nemocného.  

 

 

4. Principy empatické komunikace s cílovou skupinou 
 
Základem každé empatické komunikace je snaha o vytvoření vztahu. Vztah 

by měl být, pokud možno, co nejvíce rovnocenný a partnerský. Někdy toho 

ale s duševně nemocnými nelze zcela docílit. Některé jedince jejich duševní 

porucha ovlivní natolik, že jejich sociální fungování je natolik zasaženo, že 

úplně partnerský vztah není 

možný. I tak se ale 

pracovník vždy snaží o co 

největší přiblížení ideálu. 

Základním kamenem je 

opravdový lidský zájem o 

osobnost i potíže klienta. 

Laicky řečeno, pracovník se 

snaží mít klienta co nejvíce opravdově rád, všímá si na něm jeho kvalit a těší 

se z jeho přítomnosti. Ve vztahu s duševně nemocným se nejčastěji objevují 

dvě polohy: snaha pomoci a snaha o kontrolu. Oba přístupy jsou správné a 

žádoucí, pracovník si je však musí umět uvědomovat a pracovat s nimi 

efektivně a empaticky. Ať se duševně nemocný dostane do jakéhokoliv 

zařízení poskytující pomoc a podporu, následují 3 základní kroky: klientova 

objednávka či zakázka, tedy s čím klient do centra přichází, co je jeho přání, 

co jsou jeho potřeby, které by potřeboval naplnit. Druhým krokem je nabídka 

centra či pracovníka, která by nejlépe v možnostech pracovníka, centra i 
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klienta dokázala odpovědět na klientovu objednávku. V posledním kroku 

přichází dohoda o pomoci, při které se klient a pracovník dohodnout na 

konkrétním postupu a vyberou tu nejlepší možnost pro klienta16.  

Profesionální pomoc se dělí dle Úlehla18 do několika kategorií: doprovázení, 

vzdělávání, poradenství a terapii. Doprovázení je spoluprací pracovníka 

s klientem v situaci, kdy sám klient ví, že s nastalou situací či problémem 

nelze nic dělat, nelze ji změnit. Klient tedy neočekává změnu, ale jen podporu 

od profesionála, který nastalou situaci dokáže unést, snášet a zvládnout. 

Základní nabídkou je zde přijetí a poskytnutí pevné opory. Vzdělávání 
poskytuje pracovník tehdy, pokud sám klient přichází výslovně s poptávkou 

po informacích. Tehdy pracovník předává klientovi informace, vědomosti, či 

zkušenosti klientovi. Samozřejmě nestačí jen samotné předání informací, ale 

především je zde důraz na správnou formu prezentace, naladit se na tempo i 

úroveň klienta a třídit dostupné informace dle relevance a užitku pro 

samotného klienta. Je přínosné si u klienta ověřovat, zda poskytnuté znalosti 

jsou právě to, co si klient přeje. Poradenství je taková spolupráce mezi 

klientem a pracovníkem, kdy nabízíme duševně nemocnému rady, nápady, 

návody či náměty. Vždy jen tehdy, pokud si to sám klient přeje a sám přichází 

s tím, že pociťuje překážky a zábrany k dosažení svého cíle. Snaha 

pracovníka je poradenství „šít na míru“ a v průběhu rozhovorů s klientem 

poupravovat své rady. I zde je velice důležitá zpětná kontrola, zda poskytnuté 

návody jsou klientovi ku 

prospěchu, odpovídají jeho 

představám, nebo se zcela 

míjí. Terapie je vrcholem 

vzájemné spolupráce. Zde 

pracovník nevystupuje v roli 

experta, ale společně 

s klientem prochází jeho 

trápení a problémy, 
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společně se snaží nacházet cestu, úlevu a řešení a pracovník zcela věří 

klientovi, že má své vlastní zdroje si pomoci sám a ulevit si od nesnází. 

pracovník především klienta posiluje, oceňuje a zplnomocňuje18. 

Hranice v profesionálním vztahu jsou velice důležitým tématem. Při práci 

s duševně nemocnými je velice snadné zapomenout na fakt, že náš vztah 

s klientem je ryze profesionální a že je pro klienta také velice důležité a 

úzdravné pevné hranice dokázat udržet. To, jak si pracovník nastaví hranice, 

částečně vychází z osobnosti každého jedince. I tak je ale velice důležité mít 

na paměti, že bezpečné hranice chrání obě dvě strany. Neznamená to, že je 

pracovník méně empatický či nápomocný, naopak, ve vztahu s bezpečnými 

hranicemi je klient chráněn a může se rozvíjet. Naopak ve vztahu, kde 

dochází k prostoupení hranic, někdy také nazývané jako empatické splynutí, 

je nebezpečí vzájemné manipulace, problémy duálních vztahů, přílišná 

emoční angažovanost, či nadměrné přebírání odpovědnosti za klienta, které 

přináší potíže na obou stranách. Druhým extrémem je pak odtažitý vztah, při 

kterém výměny mezi klienta m pracovníkem téměř neprobíhají, hranice jsou 

příliš striktní, pevné a vzdálené. Vřelý vztah s dostatečnou mírou empatie 

nemá šanci v těchto podmínkách vzniknout, a tak i výsledek spolupráce 

nebývá nijak významný. Pro pracovníka s klienty s duševním onemocněním je 

zásadní, aby si byl vědom, jaký druh vztahu a hranic převážně vytváří, měl by 

si uvědomovat, kdy hranice překračuje a kdy by se situace mohla vymknout 

kontrole19. V některých případech pracovník není schopen nahlédnout vztah 

z širší perspektivy, a tak je na pracovištích důležitá supervizní či intervizní 

setkání v pravidelných intervalech, aby se pracovníci ošetřili a nepřiblížili se 

syndromu vyhoření.  Tento stav se u pracovníků objevuje velmi často 

v důsledku dlouhodobé pracovní zátěže, která se objevuje u přímé práce 

s lidmi. Rizikovými jedinci jsou právě pracovníci, kteří se až neadekvátně 

angažují, neumějí dodržovat hranice, jednat asertivně s klienty a stírají se u 

nich hranice mezi osobním a profesním životem. Vyhořelý pracovník pak 

samozřejmě i hůře pracuje se svými klienty, kterým se nedostane potřebné 
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pomoci, ale zároveň je tato zkušenost může negativně ovlivnit i do 

budoucnosti20. 

Při práci s duševně nemocnými se pracovník často setká s motivačním 
rozhovorem. Tento druh komunikace pracovník využívá k povzbuzení klienta, 

vyjádření podpory či udržení klienta v procesu úzdravy. Pracovník při něm 

používá několik motivačních postupů a strategií a je vhodné tyto dílčí úkony 

vhodně kombinovat k dosažení vytyčeného cíle. Mezi hlavní strategie patří: 

předávání rad, odstraňování překážek, nabídka výběru, snižování přitažlivosti, 

uplatnění empatie, poskytování zpětné vazby, vyjasňování cílů a aktivní 

pomoc. Postup snižování přitažlivosti ukazuje klientovi, jakou cenu platí za 

to, že zůstává ve své současné situaci a na druhou misku vah dává cenu, 

kterou by zaplatil za změnu. 

Nelze ale opomenout i prospěch, 

který vyplývá ze současného 

stavu pro klienta (např. klient je 

zcela pracovně nečinný, ale 

pobírá plný invalidní důchod). 

V tomto postupu pracovník 

s klientem prozkoumá danou 

situaci, přijímá ji a ukazuje 

možné přerámování hodnot, 

které mohou klienta motivovat ke změně. Strategie poskytování zpětné 
vazby pomáhá klientovi uvědomovat si, jak na tom v současné situaci je, kde 

se nachází, jakým směrem se ubírá. Zároveň může pracovník nastínit možné 

následky, nebezpečí a rizika, která jsou spojena s aktuální situací, chováním 

a prožívání klienta. Motivační rozhovory mají mnoho podob, ale jsou důležitou 

a nedílnou součástí každodenního kontaktu pracovníka s osobami 

s duševním onemocněním, a tak by je každý profesionál měl dobře ovládat21. 
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5. Možnosti a příklady aktivizace cílové skupiny 

Duševní onemocnění narušuje fungování v mnoha rovinách, a tak i péče o 

tyto jedince by měla být co nejvíce komplexní. Hlavním cílem 

psychiatrické rehabilitace je snaha o to, aby se duševně nemocní dokázali 

co nejlépe integrovat do společnosti, zvládali každodenní činnosti a obstáli 

co nejlépe v sociálních a osobních rolích. Zároveň je důraz kladen na 

schopnosti přijetí klienta se svou nemocí21. Jak je již zmíněno výše, každý 

klient s duševním onemocněním je jedinečný, řeší své specifické problémy 

a překážky a nachází se v rozdílné životní situaci. Na začátku je vhodné, 

aby pracovník co nejpečlivěji zmapoval aktuální situaci klienta, 

především, jaké dostupné služby z komunitní péče již využívá, popř. se 

dotazoval i rodinných příslušníků. Mezi pravděpodobné služby, které 

klient již využívá, patří: psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické 

služby, krizové služby, zdravotní a zubní péče, podpora finančních nároků, 

bydlení, rehabilitace, 

podpora rodiny a vazeb, 

ochrana práv a právní moci, 

vzájemné podpora mezi 

uživateli, case 

management. Tyto služby 

může klient získávat 

v denních stacionářích a 

denních centrech, v centrech sociální rehabilitace, v chráněných dílnách, 

v chráněném bydlení, či v terapeutických komunitách21. Pro klienta i 

pracovníka je velice přínosné, pokud s klientem a případně i s jeho 

rodinným blízkým projdou veškeré možnosti, které jsou standardně 

nabízeny klientům s duševním onemocněním ve velkých městech a 

podrobně sepíší, o jaké služby by klient měl případně zájem. Pracovník 

komunitního centra pak dle vytvořeného individuálního záznamu klienta 
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může nabídnout služby, které komunitní centrum samo nabízí, nebo 

předat další potřebné kontakty na obdobná zařízení.  

Snahou komunitního centra je sdružit co nejvíce možností aktivizace 

klientů s duševním onemocněním na jednom místě. Každý klient z cílové 

skupiny má nabídku skupinových programů, které jsou fixně zahrnuty do 

programu komunitního centra. Tyto programy jsou nastaveny tak, aby 

vyhovovaly co největšímu spektru jedinců z cílové skupiny a které 

blahodárně působí, když jsou prováděny ve skupině. V této nabídce je 

stupeň individualizace omezen počtem klientů, ale i tak je možné v rámci 

jedné techniky vytvořit stupně obtížnosti či zátěže, aby jednotlivé techniky 

vyhovovaly co největšímu počtu klientů. Kromě těchto pevně daných 

aktivit komunitního centra, má klient také možnost využít několik zcela 

individuálních nabídek, které jsou zcela uzpůsobeny klientovým 

potřebám. První z možností, jak účinněji pracovat s jedinci s duševním 

onemocněním, jsou pravidelné individuální pohovory. Tyto pohovory jsou 

vedeny jednou týdně v pravidelný čas se stejným pracovníkem 

komunitního centra. Probíhají v oddělené místnosti, kde je dostatek 

soukromí a klidu. Pro vyšší pohodlí a příjemný pocit je dobré nabídnout 

klientovi něco k pití, usadit ho do pohodlného křesla a snažit se navodit 

příjemnou atmosféru. Tyto pravidelné schůzky, které nemusí být delší než 

20 minut, slouží jako pevný bod pro klienty, který je ukotví v jejich životě, 

přidá do jejich stylu života prvek harmonogramu a jsou bodem jistoty. 

Obsah těchto schůzek se může velice lišit, od neformálních rozhovorů po 

řešení konkrétních situací a těžkostí, s kterými klient přijde. Zásadou je, že 

pracovník komunitního centra neklade na klienta nároky, neúkoluje ho, 

ani se nesnaží jít do hlubší terapie. Je to naopak blíže k normálnímu 

setkání dvou lidí nad hrnkem kávy či čaje, avšak pracovník se neexponuje 

tolik jako klient.     

Druhým možným nástrojem k aktivizaci klienta jsou již dříve zmíněna 

rodinná setkání. Pokud si to klient přeje, je možné tato setkávání 



 21 

opakovat pravidelně, avšak by neměla zcela nahradit rodinné terapie, 

četnost 1x měsíčně by měla být zcela postačující. I zde pracovník 

komunitního centra figuruje spíše jako aktivní posluchač, který vyslechne 

obě strany a pokud si to klient přeje, předá informace o klientovi, které 

načerpal v kontaktu s ním.  

Další možností jsou pravidelná individuální setkávání s klientem, které ale 

mají jasnou a pevnou strukturu a cíl. Tyto intervence se zcela liší od 

pravidelných pohovorů, protože nabízejí klientovi nabytí nových 
dovedností, či překonání konkrétních překážek. Nabídka této služby by 

měla přijít v případě, kdy klient sám aktivně poukazuje na své nedostatky, 

obtíže či problémy v běžném každodenním fungování. Někdy může 

pracovník tuto službu navrhnout aktivně i sám, ale nejlépe s odstupem 

času, kdy už klienta lépe pozná. Náplň těchto setkání by měla být jasně 

zacílena, mezi hlavní témata, 

která jsou pro naši cílovou 

skupinu velmi často potřebná, 

by patřila: plánování času a 

zvládání stresu. Plánování 
času je oblast, kde duševně 

nemocní často selhávají, či 

tuto schopnost ztrácejí velmi 

rychle po vypuknutí nemoci. Zároveň je ale špatné hospodaření s časem 

hendikepuje v mnoha rovinách jejich života, a tak by pracovník 

komunitního centra na pravidelných setkávání mohl být klientovi v této 

oblasti nápomocen. Druhým tématem je zvládání stresu a zátěžových 

situací. kromě nabídky skupinových nácviků, relaxací a terapeutických 

skupin, je dobré s klientem individuálně prozkoumat jeho vlastní limity a 

nacházet společně možné cesty, jak pracovat s akutním stresem, který je 

u klientů s duševním onemocněním téměř každodenní.    
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6. Konkrétní techniky k posílení participace a skupinové spolupráce 

 
Klienti s duševním onemocněním potřebují získávat a rozvíjet sociální 

dovednosti a schopnosti, díky kterým dokáží překonat sociální izolaci. Mezi 

efektivní techniky, které rozvíjejí tyto stránky patří například: nácviky 

asertivního chování, prohlubování empatie, zlepšování komunikačních 

dovedností, získávání sebereflexe, nácvik řešení problémů a vytváření 

zdravých sociálních vztahů22.  

Při kurzech o 

asertivním chování 
se klienti naučí lépe 

říkat ne, poradí si 

snáze s kritikou, 

lépe se budou bránit 

slovně agresivním 

útoků, dokáží snáze 

prosadit své 

požadavky a tím si 

zvýší svou 

sebedůvěru a jistotu ve své dovednosti23. Při prohlubování empatie se 

klienti budou učit lépe naslouchat, snažit se býti více otevření a více si všímat 

okolí – tzv. prohlubování mindfulness. Skupinové nácviky jsou v tomto velice 

účinné, protože se klienti budou snažit více zajímat o druhé lidi, zbavovat se 

předsudků, snažit se o bližší (i fyzický kontakt), chovat se k lidem, aby viděli, 

že jsou důležití a pracovat na své verbální i neverbální komunikaci24. 

V kurzech zaměřených na zlepšení komunikačních dovedností si klienti 

nejen prakticky vyzkouší komunikovat v různých životních situacích, ale také 

se naučí dobře komunikovat s někým dalším, natrénuje správné aktivní 

naslouchání, dát partnerovi prostor se vyjádřit, projevovat přirozený zájem o 

druhé a klást otevřené a vhodné otázky25.. 
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Při práci na vyšším stupni sebereflexe je důležité rozvíjet svou schopnost 

přemýšlet o vlastním jednání a následně ho i správně ohodnotit. Každý máme 

jinou míru sebereflexe, cílem je však ji stále rozvíjet a skupinová práce je 

velkým přínosem, kdy nám názory ostatních mohou otevřít další obzory. 

Budování náhledu na sebe sama je u osob s duševním onemocněním klíčové, 

protože i díky dobré sebereflexi mohou často vnímat první odchylky svého 

duševního rozpoložení a včas zachytit zhoršení svého psychického stavu. 

Čím citlivěji klienti reagují na své vlastní změny, tím lépe umějí pracovat se 

svou nemocí a tím kvalitnější mají život26. 

Nácvik řešení problémů je pro klienty s duševním onemocněním přínosné 

v několika rovinách. Jednak se posílí jejich sebevědomí, že umí sami řešit 

problémy, ale také si díky těmto technikám své problémy lépe uvědomí a 

mohou s nimi pracovat dále. Prvním krokem je samotné popsání problému a 

skupina pak může fungovat na konkrétním návrhu řešení v podobě 

brainstormingu. Pracovník se snaží vést skupinu tak, že se opravdu zaměří 

na jeden konkrétní problém, nevracejí se do minulosti, snaží se o spolupráci, 

využití pomoci a na konci vybrat jedno funkční řešení. 

Ve skupině si klienti také mohou nacvičovat vytváření nových zdravých 
vztahů. Tato dovednost je u nemocných často velice potlačena a je zde 

důležitá důkladná edukace, jak takový zdravý vztah vlastně vypadá. Může se 

stát, že někteří nemocní nebudou mít žádný příklad dobrého vztahu ve 

vlastním životě, a tak je vhodné zde velice opatrně postupovat, aby se příliš 

neotevřela stará traumata. Kladen je důraz na pochopení, že krize a hádky 

jsou v jakémkoliv vztahu normální a lze je překonat správnou komunikací. Je 

také důležité se snažit být ve vztahu co nejvíce autentičtí, ale zároveň 

s partnerem otevřeně diskutovat a snažit se nacházet kompromisy tak, aby se 

ve vztahu oba cítili dobře. Jakýkoliv vztah mezi lidmi bychom měli brát jako 

nástroj pro náš rozvoj a možnost zlepšení a jako výzvu, že se společnou prací 

dá vytvořit pevný a fungující vztah, který je oběma stranám oporou. 
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Kromě získávání tzv. měkkých dovedností ve skupině, je pro klienty 

s duševním onemocněním přínosné, pokud se skupinové aktivity prolínají 

s vlastním prožíváním a získáváním zážitků. Proto jsou pracovníci 

komunitního centra v roli jakéhosi „vychovatele“, který s klienty tráví většinu 

času, provází je rozličnými technikami, které ve výsledku na klienty působí 

komplexně a ve více rovinách a zároveň skupinu posiluje do koheze.  

 Mezi oblíbené činnosti klientů s duševním onemocněním patří: arteterapie, 

muzikoterapie, relaxace, procvičování kognitivních funkcí, tělesné cvičení, 

společné vaření i výlety po okolí.  

Arteterapie patří mezi terapeutické obory. Využívá výtvarnou tvorbu 

k seberozvoji a růstu a zároveň pomáhá překonat a integrovat psychické a 

zdravotní obtíže během kreativního procesu. V arteterapii rozlišujeme dva 

hlavní proudy: terapie uměním, v níž je léčebný potenciál obsažen v samotné 

tvůrčí činnosti a pracuje se především s procesem tvorby, a pak 

artpsychoterapie, kde se dále prožitky a výtvory dále terapeuticky 

zpracovávají. Arteterapie v prostorách komunitního centra by měla být spíše 

činností radostnou a nekonfliktní, tedy prvním zmíněným typem. Cílem je 

posílit kognitivní funkce, více klienty motivovat do činorodé práce a dát 

průchod emocím v bezpečném prostředí27. Pracovník nachází ve výtvarných 

dílech pozitivní složky, 

oceňuje, podporuje a 

zvyšuje sebevědomí 

klientů. 

Muzikoterapie je 

častou doplňkovou 

metodou, která 

v sobě obsahuje 

psychoterapeutické 

prvky.  Může mít 

mnoho dílčích cílů, od 
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navození důvěrnějšího vztahu, přes uvolnění atmosféry, osobní rozvoj, či 

řešení konfliktů. Kromě toho vytváření jakékoliv hudby přináší zvyšování 

pozornosti, koncentrace, posílení vztahu, snižování strachu a seberealizace28.  

 

Relaxace by pro každého z nás měla být normální součástí každého dne. 

Především v dnešní uspěchané době orientované na výkon se doporučuje 

relaxovat dvakrát denně v rámci duševní hygieny. Nácvikem relaxačních 
technik se myslí naučit se tělesnému i duševnímu pasivnímu uvolnění, kdy 

necháváme volný průběh našim myšlenkám, emocím a prožitkům. Jde o 

cílenou pasivitu, kdy se snažíme nad ničím nepřemýšlet a zvnitřnit se. Pro 

klienty s duševním onemocněním jsou vhodné dva druhy relaxace. Schultzův 

autogenní trénink je metoda vhodná k rychlému obnovení sil a k odstranění 

příznaků napětí, nervozity a neklidu. Základními principy jsou relaxace 

svalstva a koncentrace – soustředění se na určitou představu, která pak 

ovlivňuje organismus. Tento typ relaxace je vhodný pro pacienty 

s neurotickými poruchami, s lehčí depresivní symptomatologií a u závislých.  

 

Naopak není vhodný pro pacienty s psychózou (schizofrenií) či těžkou depresí 

– u těchto pacientů není žádoucí velké rozvolnění myšlenek a imaginace. Pro 

tyto pacienty je však vhodná Jacobsonova svalová progresivní relaxace, při 

které se střídá cílené napnutí jednotlivých svalových skupin po dobu asi pěti 
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sekund a jejich následné uvolnění po dobu 10 až 15 sekund. Tato relaxace je 

také zdrojem síly pro duševní zdraví29. 

Procvičování kognitivních funkcí neboli kognitivní trénink je důležitou 

součástí rehabilitace jedinců s duševním onemocněním. Psychické problémy 

jsou téměř vždy spojeny s úbytkem koncentrace, zhoršení pamětí, horší 

výbavností slov a komunikací, špatnou vštípivostí a vyšší mírou 

dezorganizovanosti. Cílem tréninku 

kognitivních funkcí je zlepšit 

schopnost zvládat každodenní 

činnosti. Při pravidelném a 

dlouhotrvajícím procvičování se 

všechny složky zlepšují a klientům to 

přináší mnoho benefitů do jejich 

každodenního fungování. Pracovník 

komunitního centra využívá různé 

druhy kognitivních technik a cvičení, 

včetně různých stupňů obtížnosti a 

nácviku kompenzačních strategií30.  

V rámci duševní hygieny je důležité začlenit do běžného života i pravidelné 

tělesné cvičení. Pohyb má blahodárný vliv na lidskou psychiku, je 

přirozeným zdrojem endorfinů, dochází k většímu okysličení mozku a přináší 

další radostné a slastné prožitky, včetně katarze (očištění)31. I krátká a 

úsporná verze tělesného cvičení, které využívá zaměření se na dýchání, 

protažení a jednoduché jógové prvky dokáží přinést okamžité uvolnění, 

snížení stresu a zlepšení kvality dne.  

Skupinové aktivity, jako je společné vaření či výlet po okolí, jsou výborným 

stmelovacím prostředkem, který přirozeně vytvoří intimní a důvěryhodnou 

atmosféru ve skupině. Klienti oceňují, pokud i zaměstnanci vystoupí ze své 

komfortní zóny a připraví pro skupinu nestandardní zážitek a sami se ho 

zúčastní. A i jen procházka po památkách v Praze, či pikniku v přilehlém 
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parku je pro klienty znamením, že pracovníkům na klientech záleží, přemýšlí 

nad nimi a snaží se jim vytvářet i plány nad rámec „rozvrhu“ a pracovní doby. 

Tyto terapeutické prvky, kdy se sami zaměstnanci více odhalí, neformálně 

diskutují na procházce a vystoupí z role autorit, jsou velkým přínosem pro 

další práci a je dobré je několikrát do roka do programu zařadit. Skupina pak 

bude pracovat lépe, ve větší kohezi a důvěře. 

 

 

6. Řešení krizových situací 
 

Krizové situace u klientů s duševním onemocněním se mohou objevit kdykoliv, 

a i když v drtivé většině nejsou nijak nebezpečné, je dobré, aby byl pracovník 

poučen o možných případech, které mohou při práci s touto cílovou skupinou 

nastat. Jednou z klíčových technik je využití krizové intervence. Tato metoda 

si klade za cíl obnovení adaptačních schopností klienta ve fázi krize, 

podporuje vnitřní zdroje k překonání akutní situace. Hlavními body krizové 

intervence jsou: rychle posoudit, jestli není ohrožení života. Pokud to není na 

přivolání rychlé záchranné služby, s klientem se pracuje dál. Určí se hlavní 

problém, zacílí se na hlavní symptom, na spouštěč a stresory. Je důležité 

poskytnout prostor pro ventilaci svých emocí a myšlenek, pracovník aktivně 

naslouchá, empaticky reflektuje, vyjadřuje porozumění, klientovi důvěřuje a 

akceptuje ho. Pracovník může klienta informovat o tom, co může v tomto 

stavu očekávat, jaké problém se mohou objevit a jaké jsou přirozené reakce. 

je důležité se chovat stabilně i přes agresivní projevy klienta. Společně 

s klientem pracovník zkoumá různé možnosti řešení, co se například klientovi 

již dříve osvědčilo, pojmenuje se plán dalších činností a ujedná se dohoda. 

Pokud je potřeba, je dobré zajistit návaznou péči. Je dobré si uvědomit, že 

krize není nemoc a nejsou vždy potřeba hned zajišťovat léky a pomoc 

psychiatra či řešit hospitalizaci. Co dále nadělat je sepsáno v tabulce32,33. 
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Dalším možným krizovým momentem se může stát, když u někoho z klientů 

propukne ataka panické úzkosti. Ataka je vlastně vystupňovaná úzkost, 

která se projevuje somaticky různými způsoby, nejčastěji však problémy 

s dýcháním, pocením, návaly horka či naopak zimnicí, třesem, závratí, mají 

rychlé bušení srdce, bolest na hrudi, strach ze smrti, často panická ataka 

vypadá jako opravdový infarkt myokardu. Pokud ani sám klient neví nebo není 

si jistý, zda-li se jedná o ataku nebo o infarkt, je nutné zavolat sanitku. Jen 

lékař může infarkt myokardu stoprocentně vyloučit. Pokud si je klient jistý, že 

se jedná o ataku, je dobré následovat tyto kroky: Pokud je pracovník 

s klientem někde na veřejném prostranství, např. v dopravním prostředku, 

nebo na místě s mnoha lidmi, je dobré najít co nejklidnější kout, kde se na 

klienta nebudou ostatní lidé dívat. V atace je dobré klienta uzemnit, tedy 

posadit ho na lavičku či na zem a ujistit ho, že je pracovník s ním a že 

neodejde. Je v pořádku v tu chvíli klienta obejmout, či držet za ruce, zároveň 

ho uklidňovat, že neumřou, ani se nezblázní a že je tato chvíle jen přechodná. 

Dobré je se snažit klienta odvést myšlenky jinam, například co mají rádi, co 

hezkého dělali včera. Je ale možné, že klient nebude ve stavu, kdy by 

dokázal takto lehce odvést myšlenky. V té situaci je nutné zaměřit se na 

Co	
nedělat	 nevyslýchat	 		 		 		 		 		
		 neradit	 		 		 		 		 		 		
		 nepřeceňovat	možnosti	intervence	 		 		 		 		
		 neapelovat	na	vůli	klienta	 		 		 		 		
		 nebagatelizovat	 		 		 		 		 		
		 nezevšeobecňovat	 		 		 		 		 		
		 falešně̌	neutěšovat	 		 		 		 		 		
		 nesrovnávat	s	osudem	jiných	(či	s	vlastním)	v	podobné	situaci		 		
		 neposuzovat	chování	klienta	v	kategoriích	dobré-spatné	 		 		
		 nekritizovat	za	chyby	(nementorovat)	 		 		 		 		

		
nejednat	a	nečinit	důležitá	́rozhodnutí	za	klienta	–	řešení	a	smysl	krize	má	najít	
klient	sám		
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dýchání klienta. V panice se dechová frekvence zrychluje a často mají klienti 

pocit, že se udusí. Klient může dýchat do sáčku nebo regulovat dech 

svépomocí. Je dobré, aby pracovník prováděl dechové cvičení spolu 

s klientem. Položit si ruce na hruď a na břicho, nadechovat se do břicha při 

hlasitém počítání do tří a na pět dob postupně vydechovat – ústy nebo nosem. 

Pokud je to možné, přidávat postupně doby, vždy vydechovat delší čas než 

při nádechu. Není vhodné klientovi podávat kofein, cigarety ani alkohol. Je 

možné klientovi dát vodu a nějakou sladkost, ale je možné, že klient nebude 

chtít jíst ani pít, není potřeba ho nutit. Jestli nepomáhá uzemnění, je možné 

zvolit opačnou taktiku a s klientem se hýbat, stačí dřepy, běh na místě. 

Někdy je také dobré, aby klient do něčeho vší silou tlačil, například do 

podložky, tím se jeho myšlenky a energie zkoncentrují na vyvíjený tlak34. 

V neposlední řadě je možné, že klient sám ví, co mu pomáhá ataky panické 

úzkosti nejsnáze překonat, například poslech oblíbené písničky, zpívání, 

jógová pozice, nebo něco jiného. 

Další možnou komplikací při práci s psychiatricky nemocnými pacienty může 

být dekompenzace stavu u pacienta s psychotickým onemocněním 

(nejčastěji schizofrenie). I u zaléčeného pacienta může nastat relaps 

onemocnění. Mezi první 

varovné příznaky relapsu 

patří: zvýšené napětí a 

nervozita, popudlivost, 

nesoustředěnost, 

problémy s jídlem, 

podivnosti v chování, 

snížený zájem o kontakt 

s druhými, nadměrná 

váhavost, nadměrné zaujetí abstraktními tématy, či jakékoliv jiné změny 

v chování a prožívání. Pokud má klient zachovaný náhled na nemoc, je 

dobré empaticky s ním pohovořit a ptát se aktivně, jak se v posledních dnech 
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cítí, zda mu nekolísá nálada, nemá pocity ohrožení či pronásledování, zda 

nemá zvýšený pocit stresu, změny ve spánku či chuti k jídlu, neslyší nějaké 

hlasy či nemá nějaké vidiny. Je ale možné, že klient již náhled na svou nemoc 

nemá, a tak vnímá realitu podstatně zkresleným způsobem, tento změněný 

stav jeho vědomí způsobuje klientovi utrpení, je omezen v běžných denních 

činnostech a potřebuje odbornou psychiatrickou péči. Mezi základní pravidla 
komunikace s psychotickým klientem patří: nevyvracet, ale ani nepotvrzovat 

klientovi jeho bludy, komunikovat v bezpečném prostoru, situaci co nejvíce 

strukturovat, dělat pouze jednoduché úkony, redukovat rušivé podněty z okolí, 

pamatovat na to, že klient může být agresivní vůči okolí, ale i vůči sobě35. 

Snaha jednoduše se domluvit na řešení, nejlépe vyšetření lékařem 

v doprovodu s rodinným příslušníkem, nejhůře převoz rychlou záchrannou 

službou.  

Jako poslední krizové situace je důležité zmínit, pokud se pracovník vystaví 

kontaktu s někým, kdo chce ublížit sám sobě. Může se jednat o situaci, kdy 

je pracovník přítomen pokusu o sebevraždu, nebo klient o sebevraždě více 

mluví a nebo pracovník zjistí, že některý z klientů se sebepoškozuje. 

Základem pro všechny tři příklady je především zachování klidu, aktivní 

naslouchání a snaha nezlehčovat situaci za žádnou cenu. V případě reálné 

hrozby sebevraždy je důležité zavolat o pomoc policii nebo záchrannou 

službu a udržovat s klientem kontakt co nejdéle, snažit se, aby klient hovořil o 

tématu, které ho zajímá, projevovat pochopení a nesnažit se překazit jeho čin 

za každou cenu36.  

Pokud klient začne hovořit o sebevraždě, je důležité ho vyslechnout, 

nehodnotit a vyjádřit se, že jste tu pro něj. V dalším kroku je potřeba snažit se 

navrhovat možná řešení – kontaktovat psychiatra či psychologa, rodinné 

příslušníky, krizové centrum a podobně.  V případě reálného rizika ke 

spáchání sebevraždy nemusí pracovník zachovávat mlčení, ale je oprávněný 

zajistit odbornou pomoc37. 
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Pokud pracovník zjistí, že se klient sebepoškozuje, opět je na prvním místě 

zachování klidu. Zcela nevhodné je křičet či kritizovat. Chování klientovi se 

nevyčítá, pracovník respektuje klienta v jeho konání, i když s ním nesouhlasí, 

snaží se vyjádřit své obavy a zájem o jeho osobu. Aktivně naslouchá, ale 

respektuje i fakt, že se klient s ním o sebepoškozování nechce bavit. 

Pracovník se snaží nasměrovat klienta k vyhledání odborné pomoci, včetně 

krizových anonymních linek či krizových center38. 

Akutní situace u klientů s duševním onemocněním jsou pro většinu lidí 

zdrojem nadměrného stresu a obavy ze selhání. Pokud si ale pracovníci 

uvědomí, že psychicky nemocní klienti jsou také jenom lidi, potřebují 

především klid, empatii, pozornost a čas osoby, které důvěřují, naprostá 

většina krizových situací se zvládne pomocí rozhovoru. V dalším kroku je pak 

dobré společně s klientem najít vhodné řešení a následnou péči. 
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