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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, chod projektu zajišťuje organizace 

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

odborné pracovníky, externisty, dobrovolníky a stážisty v oblasti práce 

s cílovou skupinou rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci, tato cílová 

skupina bude využívat aktivity komunitního centra. 

Rodina patří k nejdůležitějším stavebním prvkům společnosti a protože lidské 

vztahy jsou obecně jedním z nejsložitějších oblastí lidského života, je běžné, 

že se rodina v dnešní společnosti ocitne v krizi. V tu chvíli je důležité, aby zde 

byla podpůrná síť blízkých, ale především odborníků a nástrojů, které rodině 

v těžké životní situaci pomohou a nasměrují ji správným směrem. Udržení 

rodiny by mělo být hlavním cílem nás všech, včetně neziskových organizací.  

 

 

 

„Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“1 

 
 

André Maurois 

 

 

 

„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“1 

 
 

Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

 

 



 

2. Úvod do problematiky cílové skupiny 

 

Definic rodiny je mnoho druhů, ale vždy jde o skupinu osob, které jsou spolu 

spjaty výlučnými svazky, někdy pokrevními, ale i jinak obdobnými právními 

vztahy. Rodina chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní uspořádání ani 

habitus a změny ve svém okolí vyrovnává. Rodina funguje jako stabilizující 

prvek sociálního 

systému. Přesto se 

rodina v průběhu času 

proměňuje a v dnešní 

době tvoří domácnosti 

tvořené manželským 

párem s dětmi jen asi 

čtvrtinu ze všech 

domácností v Evropě. 

Hlavní funkcí 

postmoderní rodiny je 

funkce citová.  

Vztahy vrozené vznikají oplozením těhotenstvím a porodem, jsme do nich 

vrženi, nelze je svobodně volit. Nelze je ztratit, ale lze je buď naplnit či 

nenaplnit. Hlubinně spojují celé generace rodů, jsou vždy oboustranné a jsou 

osudově stabilní a trvalé, i když nebyly naplněné. Oproti tomu vztahy získané 

nejsou samozřejmé, lze je kdykoliv ztratit, ale zároveň je lze vypěstovat 

z ničeho, hlubinně mohou spojit pouze dva jedince, mohou být dokonce 

jednostranné a jsou z podstaty osudově labilní. Partnerství, které se promění i 

v rodičovství kombinuje vlastnosti z obou vztahů – při rozvodu rodičů se 

rozpadá vztah získaného partnerství, zatímco biologické rodičovství zrušit 

nelze2.  

Výzkumy jednoznačně ukazují, že děti vyrůstající ve zdravém manželství 

s dvěma rodiči mají v mnoha směrech lepší výsledky než ostatní děti. Cílem 



 

je pěstovat zdravé vztahy a pracovat na dosažení zdravé rodiny, kde 

sebeúcta a sebehodnocení členů rodiny je vysoké, kde probíhá přímá a 

otevřená komunikace a mluví se o všech tématech přiměřeně k věku a 

vyzrálosti členů rodiny. Pravidla v rodině jasně existují, ale jsou humánní a 

přiměřená, do určité míry pružná a měnitelná tak, aby reflektovaly potřeby a 

úroveň vyspělosti členů rodiny. Rodina je vůči společnosti otevřená a 

důvěřující, neuzavírá se do sebe, neobviňuje společnost, ani se neponižuje 

před ostatními. Naopak narušená, někdy také se používá výraz dysfunkční 

rodina, se vykazuje především narušenou rodinnou stabilitou, nedochází 

k naplňování potřeb dětí i dalších členů rodiny. V narušené rodině jsou děti 

často izolovány od svých rodičů, ať už doslovně fyzicky nebo přeneseně 

emocionálně, což negativně ovlivňuje dítě v mnoha směrech – u dětí se 

projevují problémy se soustředění, v chování, tyto děti mají špatný prospěch 

ve škole. Děti z dysfunkčních rodin reagují většinou dvěma možnými způsoby, 

buď se uzavřou sami do svého vlastního světa a nekomunikují s okolím, nebo 

se naopak u dětí projeví zvýšená agresivita a podrážděnost, často 

s problematickým násilnickým chováním. Dysfunkční vzory z rodiny si pak 



 

dítě přenáší do dalšího života, a tak vytváří další narušené vztahy. Prolomit 

tyto naučené vzorce chování z rodin pak vyžaduje náročnou celoživotní práci 

na sobě2,3,4. 

Dle výzkumů, programy k výchově k manželství a další obdobné vzdělávací a 

podpůrné programy na udržení manželství a podporu zdravých vztahů rodině 

mají jednoznačně pozitivní dopad nejen na vztah v páru, ale na celou rodinu. 

Velké meta-analýzy ukázaly, že díky edukaci se v rodinách snižují konflikty, 

zlepšuje se komunikace i rodičovské schopnosti, vzniká lepší stabilita a 

celkově se zvyšuje manželská spokojenost a pocit manželského štěstí4. Další 

studie ukázaly, že páry, které prošly programem výchovy k manželství, i po 

několika letech vykazovaly spokojenost v partnerství, a dokonce i po 12 

letech od skončení programu vykazovali lepší schopnost řešit konflikty a lépe 

mezi sebou komunikovali. I po 5 letech od programu signifikantně více ubylo 

případů fyzického násilí4.  Zdá se, že edukace a podpora rodin, hrají zásadní 

roli v udržení partnerského a rodinného života. A to je jedním z hlavních cílů 

všech programů, protože rozpad rodiny má na psychický vývoj dětí bohužel 

jednoznačně negativní vliv i dle výzkumů. Děti z rozvedených rodin mají 

větší problémy ve škole, mají horší výsledky, vyšší míru záškoláctví a 

v průměru nižší vzdělání - hůře čtou, píšou a mají horší výsledky 

v matematice. Nepřítomnost otce v rodině obecně snižuje kognitivní 

schopnosti malých dětí. Dopad rozvodu není ale jen v oblasti vzdělávání, ale 

má i vliv na duševní i fyzické zdraví dětí. Děti, které zažily rozvod rodičů, mají 

průměrnou délku života o 4 roky kratší, dvojnásobné riziko astmatu, ale i 

dvojnásobné riziko projevu duševního onemocnění, sklonem k alkoholismu a 

užívání drog. Národní výzkum dětí, zásadní longitudinální (dlouhodobá) 

studie, která proběhla ve třech vlnách, zjistil, že důsledkem rozvodu dochází u 

dětí ke zvýšenému výskytu deprese, útěků od rodiny, agresivního a 

impulsivního chování a hyperaktivity4. Rozvod také úzce souvisí s dalšími 

sociálně patologickými jevy, s horší schopností vytvářet úspěšné sociální 

vztahy v budoucnu, snižuje se možnost vyšších příjmů a obecně dosažení 

vyššího vzdělání a prestižního zaměstnání, ale také dítě z rozvedené rodiny 



 

hůře zvládá řešit konflikty a vyhodnocovat mezilidské vztahy, více se zapojuje 

do trestné činnosti a tráví čas s nebezpečnými skupinami vrstevníků4.  

 

 Rodina, která se nerozpadá vztahově, ale nachází se v nepříznivé sociální a 

ekonomické situaci, selhává bohužel obdobným způsobem ve výchově dětí. 

Děti jsou v této 

rodině velmi 

často ohroženi 

syndromem 

CAN5,6. Je 

pojmenován 

zkratkou 

z anglického 

termínu „Child 

Abuse and 

Neglect“ – 

v české terminologii se překládá jako syndrom týraného, zanedbávaného a 

zneužívaného dítěte. V České republice se tímto závažným syndromem 

zabýval především profesor Jiří Dunovský, který ho definoval jako: „jakékoliv 

nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby 

vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které 

poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, v krajním 

případě způsobuje dokonce jeho smrt.“5  Strádání u dětí se rozlišuje do tří 

podskupin: zanedbávání dítěte, fyzické či psychické týrání dítěte a sexuální 

zneužívání. Zanedbávané dítě je takové, které nemá dostatek podnětů, aby 

mohlo rozvíjet svůj intelekt. Pokud se zanedbávání uplatňuje jen v některé 

oblastní, je snadněji přehlédnutelné. Často však v těchto rodinách dochází 

absenci vzájemné interakce, které dítě poškozuje emočně, tělesně i vývojově. 

Jde zejména o necitlivost rodiče vůči potřebám dítěte, častěji se používají 

tresty psychické i tělesné, kritika dítěte, rodič neposkytuje dítěti vedení, 

dohled a podněty, nezajímá se o jeho vzdělání, stravování ani hygienu. Mezi 



 

základní formy syndromu CAN dle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 

1992 patří 8 typů: fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, 

zanedbávání, systémové týrání, sekundární viktimizace, organizované 

zneužívání dětí a Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy)6. První tři 

formy netřeba více popisovat, čtvrtý typ je popsán výše, ale možná zbývající 

tři pojmy je lepší blíže představit. Systémové týrání je způsobeno systémem, 

který má původně dítěti pomoci a chránit ho, ale místo toho necitlivě 

intervenuje v postižené rodině – např. automatickým odebráním dítěte 

z rodiny bez dalších kroků sanace rodiny, nedostatečná péče v denních 

zařízeních, ve školách a podobně. Také sem patří nadbytečné přetěžování a 

trauma způsobené dítěti při kontaktu s policií či soudem (nadbytečné 

opakování výslechů, necitlivé vedení, konfrontace s dospělým a podobně). 

Samostatnou formou je pak sekundární viktimizace, kdy se dítě druhotně 

zraňuje a vystavuje nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování – dítě, 

které je původně obětí trestného činu (sexuálního zneužívání, fyzického 

týrání) se navíc stává ještě obětí vyšetřování, je nuceno svou výpověď 

mnohokrát opakovat, někdy je dokonce osočováno ze spoluodpovědnosti za 

trestný čin („nenosila jsi vyzývavé oblečení?, nedráždila jsi tatínka něčím?“). 

Patří sem i necitlivé vedení rozhovoru při výslechu dítěte. Pod organizované 

zneužívání dětí spadá především dětská pornografie, komerční zneužívání 

dětí a dětská prostituce. Münchhausenův syndrom v zastoupení (by 

proxy) je 

závažná 

forma 

syndromu 

CAN, kdy je 

významně 

ohroženo 

zdraví i 

život dítěte, 



 

naštěstí je to forma poměrně vzácná. Projevuje se tím, že dospělý (většinou 

matka) záměrně předstírá nebo vytváří zdravotní obtíže u svého dítěte, kvůli 

němuž pak opakovaně vyhledávaní zdravotnickou péči. Dospělý tím získává 

pozornost okolí a je v zástupné roli nemocného. Dítě bohužel zbytečně 

podstupuje různá vyšetření, často i invazivního charakteru a je mnohokrát 

hospitalizováno, riziko toho syndromu je především v obtížnosti jeho odhalení 

a potvrzení6.  

Pokud má pracovník podezření na syndrom CAN u dítěte rodiny, mohou mu 

ještě k identifikování pomoci rizikové faktory. Rizikoví dospělí, což jsou 

zpravidla hlavní vychovatelé dítěte, jsou často lidé s poruchami osobnosti či 

jinak psychicky nemocní (včetně sexuálních deviací), mentálně retardovaní, 

matky s poporodní depresí, ale také alkoholici a drogově závislá. Mohou to 

být ale rodiče psychicky zdraví, ale v hmotné bídě, nezaměstnaní, nebo jen 

mladí a nezralí rodiče. Na druhé straně to mohou být i rodiče velice 

ambiciózní, nároční, často workoholici. V rodinné historii se často vyskytuje 

transgenerační problém – tedy rodiče sami byli v dětství týráni a týrají dále i 

své vlastní děti6. Výzkum 92 slovenských rodin poukázal na to, že syndrom 

CAN se vyskytuje ve všech typech rodin, protože se často rodiny jeví jako 

funkční, ale jsou v nich disharmonické vztahy, které jsou pro vznik syndromu 

klíčové. Násilí se vyskytuje především v rodinách na hranici chudoby, ale i 

v některých ekonomicky zdatných rodinách, spojuje je však nízké vzdělání, 

nepodnětné prostředí, nízká kvalita života a nepřipravenost na rodičovství. 

Děti jsou ohroženy bez ohledu na pohlaví a nejčastější věk je mezi 11 až 15 

lety. V rodinách se syndromem CAN převládají povrchní vztahy, nadřazenost 

dospělých a časté ponižování a podceňování dětí. V těchto rodinách 

neexistují výchovné cíle, výchova zde není důležitá, převládá autoritativní styl 

výchovy, rodiče v dětech nevidí žádnou hodnotu, nevěnují jim čas, často 

nemají základní hygienické návyky, jsou neupravené, neumí navázat vztahy, 

jsou nedůvěřivé5.  

Následky syndromu CAN bohužel přetrvávají dlouhodobě až do dospělosti 

dětí, mohou přejít až do posttraumatické stresové poruchy. Nejčastěji se 



 

projevují jako selhávání ve škole, útěky z domova, agresivní chování, poruchy 

spánku, depresivní stavy, sklony k sebevraždě, psychosomatické obtíže, 

poruchy sexuálního chování, poruchy v sociálních vztazích, neschopnost 

empatie, poruchy komunikace, zneužívání návykových látek a další poruchy 

vývoje dítěte. jedná se o velice závažný problém, který je málokdy společností 

rozpoznán, pokud ale k rozpoznání syndromu CAN dojde, má každý občan 

oznamovací povinnost6. 

 

 

3. Principy správného vedení cílové skupiny 

 

Cílová skupina rodin s dětmi ve nepříznivé sociální situaci má většinou mnoho 

problémů, které se kumulují a posilují v bludném kruhu. I když se to často 

nezdá a sama rodina o to nejeví velký zájem, základem je zlepšit komunikaci 

a vztahy v rodině natolik, aby bylo možné dále s rodinou pracovat.  

Práci s rodinou ovlivňuje vždy mnoho faktorů, které do spolupráce zasahují a 

je dobré si jich být vědom již od počátku. Jednak jsou to rizikové faktory 



 

rodiny. Sem patří rodiče, kteří se nemohou starat o své dítě či děti, ať už je to 

kvůli nemoci, invaliditě, špatném zdravotním stavu dítěti, který neumožňuje 

mu žít doma. Pak jsou to rodiče, kteří se neumějí o své děti postarat – rodiče 

jsou nezralí, sami vyrostli v dysfunkční rodině nebo nevyrostli v žádné rodině, 

mentálně nedostačují na roli rodiče, nebo mají zdravotně postižené dítě, o 

které se neumějí postarat. Poslední kategorií jsou rodiče, kteří se nechtějí o 

své děti starat – jsou to většinou rodiče s psychickými obtížemi, s poruchou 

osobnosti, rodiče závislí na psychoaktivních látkách, rodiče, kteří 

zanedbávající své děti či jej často opouštějí7. Mezi rizikové faktory rodiny také 

samozřejmě patří nízké vzdělání obou rodičů, dlouhodobá nezaměstnanost a 

žití pod hranicí životního minima, těžkosti s hospodařením a zadlužení rodiny6. 

Pak je důležité také mapovat rizikové faktory prostředí, ve kterém rodina 

žije – jedná se především o situaci, kdy rodina žije v sociálně vyloučené 

komunitě, v oblasti s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou a reálnou 

hrozbou ztráty bydlení7. Pro pracovníka komunitního centra je důležité si 

uvědomit, že 

ne všechny 

rodiny je 

možné 

zachránit 

nabídnutými 

službami, které 

jsou limitované 

možnostmi 

samotného 

komunitního centra i jejich zaměstnanci. Je dobré si uvědomit, že rodiny, do 

kterých je smysluplné investovat energie a zdroje jsou především ty, kde se 

nevyskytují rodiče se závažným duševním onemocněním, v důsledku kterého 

ohrožují sebe nebo dítě, kde nejsou rodiče závislí na alkoholu nebo na jiných 

drogách a svou závislost bagatelizují a neplánují ji řešit, kde nejsou rodiče 

s těžkou mentální retardací a kde dítě není obětí týrání nebo zneužívání ze 



 

strany rodičů. Takovéto situace patří do rukou odpovědných úřadů a 

organizací a komunitní centrum není schopno těmto rodinám pomoci v takto 

extrémních případech. Naopak rodiny, ve kterých jsou identifikovány jasné a 

konkrétní rizikové faktory a rodiče jsou si jich vědomi, jsou vhodnými klienty 

pro práci na zlepšení jejich podmínek7.  

I přes to, že rodiny přijdou do komunitního centra s tím, že jsou si vědomy 

problémů, neznamená to, že spolupráce a jejich vedení bude snadné. Velmi 

často se stává, že i když rodina svou situaci hodnotí jako problematickou, i 

nadále je ve výsledku nemotivovaná a rezignuje na možnost změny. To 

nastává nejčastěji u rodin, které řeší dlouhodobější problémy a které se 

v průběhu času nezlepšují. Navázání spolupráce je často velmi snadné, ale 

nejistá je především prognóza a vývoj takovéto rodiny. Základem je 

především sociálně-terapeutická práce na nalezení a posílení motivace ke 

změně. Jiným typem rodiny, se kterou se pracovník komunitního centra může 

dostat do styku, je rodina, která proklamuje svou motivovanost, uvědomuje si 

svou situaci jako problematickou, ale přesto zůstávají členové rodiny zcela 

pasivní a nevytváří žádné aktivní kroky ke změně. Práce s takovouto rodinou 

může být pro pracovníka velice frustrující, protože přes stanovené návrhy 

řešení, cíli, úkoly a termíny, rodina je zcela pasivní a nedrží se naplánované 

spolupráce, ale často verbalizuje, jak jsou za pomoc vděční a jak pomoc 

opravdu potřebují. V tomto případě je důležité nalézt příčinu přístupu rodiny. 

Často jsou na vině osobnostní charakteristiky rodičů, kteří takto řeší veškeré 

životní situace a problémy a často jsou tyto vzorce předané z chování jejich 

rodičů. Mohou být ale také projevem závažnějšího psychiatrického 

onemocnění, například neléčené deprese či úzkostných stavů. Někdy se 

jedná o skryté projevy nedůvěry vůči organizaci, kdy se nepodařilo navázat 

kvalitní a důvěrný vztah mezi pracovníkem a rodičem, nebo pracovník 

používá metody a přístupy, které nevyhovují konkrétní rodině. Často je 

nespolupráce zapříčiněna i předchozí negativní zkušeností s podobným 

typem služby7. V těchto případech je důležité, aby pracovník se snažil být 

maximálně otevřený a autentický a možných příčinách s rodinou hovořil – 



 

může jim například vyjmenovat výše uvedené důvody, proč jejich spolupráce 

plně nefunguje a že je ochotný s nimi hledat jiná řešení ke změně. Často takto 

otevřené pojmenování nefunkčnosti vztahu otevírá prostor pro upřímnou 

diskuzi, která přináší nové pohledy na danou situaci. Poslední variantou může 

být rodina, která je motivovaná a sama se snaží činit alespoň malé kroky ke 

změně. I když se může na první pohled zdát, že tento typ rodiny je naprosto 

bezproblémový, i tady si musí pracovník komunitního centra dát pozor na 

několik možných problémů, které se mohou při dlouhodobější spolupráci 

objevit. Jedná se zejména o tlak na pracovníka, aby se výrazná změna 

zlepšující celou situaci rodiny odehrála okamžitě nebo ve velmi krátkém 

časovém rozpětí. Často se rodiny domnívají, že stačí jednorázové řešení, 

které vyřeší jejich dlouhodobé obtíže, a pak když kýžený výsledek nepřichází, 

velice rychle ztrácejí motivaci, nebo dokonce jdou do agrese a nedůvěry vůči 

pracovníkovi i zařízení. Proto je klíčové, aby pracovník v úvodních hodinách 

zdůrazňoval, že jde o dlouhodobý a postupný proces, kdy je důležitá 

především jejich plná motivace a trpělivost, v mnoha případech i pokora 

k následným krokům.  



 

Druhým problémem se může stát, že pracovník, nadšen, že přichází takto 

motivovaná a schopná rodina, neodhadne reálné možnosti a schopnosti 

rodičů a vytvoří příliš ambiciózní a náročný plán, který rodina nebude 

schopna plnit a tím bude jejich motivace slábnout. Dále se pracovníkovi může 

stát, že v obavě, že ztratí motivovanou rodinu, snaží se přeskakovat nebo 

zkracovat některé nezbytné fáze procesu, především pak navazování 

terapeutického vztahu s rodinou, který je důležitý právě z dlouhodobého 

hlediska v situacích, kdy se věci nedějí dle plánu, či rodina ztrácí svou 

motivovanost. Ale protože má rodina navázaný pevný a důvěryhodný vztah 

s pracovníkem, zůstává a neodchází při prvním nezdaru. Posledním 

důležitým bodem, na který by si měl pracovník dát pozor, je, jak vnímá  snahu 

o změnu rodiny také její širší okolí – je možné, že je dostatečně neoceňuje 

ve snaze o změnu, případně je skeptické ohledně organizace a pracovníka a 

tím může zcela demotivovat rodinu v započatém úsilí. Je proto dobré se 

alespoň na postoje širší rodiny vyptávat klientů, nebo, pokud jsou ochotní, je i 

na několik schůzek přizvat do komunitního centra7.    

Písemný kontrakt, neboli smlouva, je pojem, který se běžně zavádí i do čistě 

psychoterapeutické práce a i v práci s rodinou v nepříznivé životní situaci má 

své nezastupitelné místo. Jedná se o dokument, který sepisuje pracovník 

společně s danou rodinou/klientem a který by měl obsahovat základní 

informace – jednak že se jedná o bezplatné poskytování služeb v rámci 

komunitního centra, důležité je stanovení rozsahu (počet hodin 

týdně/měsíčně), intenzity (1x týdně, 1x za 14 dnů a podobně), místa 

poskytování služby (Komunitní centrum KOM) a uvést jméno pracovníka, 

který se bude konkrétní rodině věnovat. V neposlední řadě je důležité 

formulovat písemně hlavní osobní cíl rodiny, popřípadě přidat i dílčí cíle, je 

vhodné nastavit těch cílů co nejméně, ale především projednat s rodinou, zda 

jsou tyto cíle realistické a dosažitelné v dohledné době spolupráce7. Práce 

s rodinou v nepříznivé životní situaci je pokaždé velice obtížným a náročným 

úkolem pro pracovníka komunitního centra, jednotlivé případy jsou jedinečné 

a unikátní a je důležité, aby pracovník měl podporu vedení a možnosti 



 

supervizního či intervizního setkávání. Stěžejní je, aby se pracovník 

komunitního centra dokázal naladit na rodinu, ale zároveň si vždy udržel 

profesionální odstup, nesnažil se pracovat psychoterapeuticky, či řešit 

problémy, které jsou mimo jeho kompetence. Pracovník rodinu může 

motivovat, stimulovat, nabízet alternativy a možná řešení, poskytovat kontakty 

na další podpůrné sítě, věnovat rodině svůj čas, zájem a pozornost a při tom 

hlídat své hranice, které často tyto rodiny mají tendenci narušovat. Ale i 

poskytnutí pevných hranic je pro tyto klienty důležitou a uzdravující 

zkušeností, na což by pracovník neměl zapomínat.  

 

 

4. Principy empatické komunikace s cílovou skupinou 

Práce s rodinou je vždy velice náročnou a komplexní disciplínou ve všech 

pomáhajících profesích. Rodina, která se navíc vyskytuje v těžké životní 

situaci, je často v podřízeném a závislém postavení a je tedy pro 

pracovníka velice náročné nabízet všem členům rodiny přijetí, spoluúčast, 

porozumění a i pocit, že je pracovník sám neodsuzuje, že mu nejsou na obtíž. 

Někdy je některý z členů rodiny problematickým klientem, ke kterému je 

obtížné si najít vztah a 

vidět v něm pozitivní 

potenciál, i tak je 

pracovníkovou 

povinností nesoudit 

klienta, ale být mu 

oporou5. Dále je důležité 

si uvědomit, že rodinný 

systém je vždy 

organizačně složitý, 

vytváří spletité a často 

nejasné a nečitelné 



 

vztahy, ale zároveň je rodina systém otevřený, s velkou schopností změny a 

přizpůsobení se novým podmínkám, v rodině také dochází k neustálé výměně 

informací a je proto důležité, aby pracovník pracoval se zpětnou vazbou při 

práci s rodinou mnohem intenzivněji než když je s klientem sám. Pracovník 

vždy funguje jako facilitátor/moderátor, aktivuje nevyužité zdroje klienta a 

celé rodiny a hledá společně se všemi členy možná řešení. Někteří zahraniční 

autoři vnímají práci s rodinou vždy i jako práci terapeutickou, jiní rodinnou 

terapeutickou práci jasně oddělují. Pro hlídání pomyslné hranice je možné si 

připomínat, že pokud pracovník komunitního centra pracuje s problémem, 

jedná se více o obecnou práci s rodinou, pokud ale pracuje s poruchou, 

dostává se do pozice terapeuta. Vždy ale platí, že se pracuje s celou rodinnou 

skupinou a cílem je zlepšení fungování rodinného systému a změny u 

jednotlivců jsou druhořadé a ne tak významné8.  

Jednou z hlavních dovedností při práci s rodinným systémem je kromě 

empatie, přijetí a respektu druhého a býti v práci opravdový, také zůstat co 

nejvíce neutrální, čili nestranný. Pracovník se vždy snaží být nehodnotící, 

respektující a nedirektivní, někdy pomáhá vnitřní nastavení, že je pracovník 

„zvědavý“ na situaci, která se před ním rozprostírá. Pokud se pracovník 

nastaví do zvědavého postoje, otevírá klientům, popř. celé rodině nové 

možnosti a obzory. Mezi další rady, jak zajistit co největší neutralitu v rodinné 

práci je zejména ze začátku se zaměřit na dominantní členy v rodině a snažit 

se s nimi budovat pevný vztah. Nikdy ale neopomíjet „outsidery“, snažit se je 

posilovat, zaměřovat se na jejich názory a postoje. Pracovník by měl být ve 

své práci pozitivní, hledat, co rodinu spojuje, dávat prostor komplimentům, 

nacházet pozitivní a silné stránky nejen u jednotlivců ale i u celého rodinného 

systému, respektovat pravidla rodiny, a pokud jsou etická a morální, nijak je 

nezpochybňovat či neshazovat a především uznání všech pocitů všech členů 

rodiny, ať už jsou protichůdné, či pracovníkovi přijdou neadekvátní. Pracovník 

by také měl opravdově věřit, že se klienti, či celý rodinný systém, dokáže 

změnit a posunout8. 



 

K postoji neutrality a empatické komunikaci také dobře poslouží tzv. 

cirkulární dotazování. Je o technika nepřímého způsobu dotazování a 

zakládá se na myšlence, že více popisů, více variant a úhlů pohledu je lepší 

než jeden. Jde tedy o to, jak vidět věci z různých stran, od různých účastníků. 

Cílem je prozkoumávat, inspirovat a uvědomovat si souvislosti, díky tomu se 

podporuje spolupráce, zvyšuje porozumění a často vzniká nový náhled. Mezi 

cirkulární otázky např. patří: „Co si myslíš, že si myslí Tvůj bratr o této situaci?, 

Co si myslíte, jak se cítí Váš manžel?“ Při této metodě je snaha vyhýbat se 

otázkám začínající „proč“, nebo otázkám, na které lze odpovědět jen Ano-ne 

a také se nepokládají otázky, které omezují odpovědi na buď a nebo8.    

Při komunikaci a práci s rodinou v náročné životní situaci je dobré mít na 

paměti pár základních zásad, které by měly být jakousi pomyslnou nití, která 

probíhá celou spoluprací. V popředí je vždy zájem dítěte, kdy se pracovník a 

rodina společně snaží vytvářet co nejpříznivější podmínky pro rozvoj 

osobnosti dítěte v dané rodině. Dále je to individuální přístup, kdy pracovník 

přihlíží ke každé jednotlivé rodině jako k unikátní jednotce, která má své 

vlastní představy, zájmy, potřeby a možnosti a dle toho pracovník volí svůj 



 

postup práce. Práce s rodinami je vždy založena a na rovnosti, bez ohledu 

na jejich etnickou či politickou příslušnost, na jejich vyznání, sociální statut. 

Veškeré informace a sdělení jsou považována za důvěrné a citlivé údaje, 

jsou pečlivě chráněny a je s nimi nakládáno dle platných předpisů a práva 

České republiky. Klienti se vždy musí cítit bezpečně. Práce s rodinami je 

často velice náročná, pracovník si však musí zachovat laskavý a solidární 

postoj, který respektuje a toleruje své klienty a vnímá jejich důležitost a 

důstojnost, zároveň však usiluje o co největší zplnomocnění a 

samostatnost klienta, cílem je, aby rodina získala co nejvíce informací, 

dovedností a zkušeností, aby správně nahlížela svou aktuální rodinnou situaci 

a převzala kontrolu nad svým životem a jednáním. Pracovník se naopak 

vyvaruje přílišné závislosti na jeho osobě, či na komunitním centru a jiných 

organizacích. Protože jsou služby v komunitním centru poskytovány zdarma, 

je naprosto nezbytné, aby bezplatnost všech nabízených služeb byla trvalá, 

neobjevily se zde žádné další „nadstandardní“ placené služby9.  

 

 

5. Možnosti a příklady aktivizace cílové skupiny 

 

Pracovník komunitního centra by měl mít na paměti několik bodů, které by ho 

měly při jeho práci s rodinou v těžké životní situaci vést a udávat mu směr, 

kterým bude rodinu aktivizovat. Jedním z těch hlavních bodů je důležitost 

naplnění potřeb dětí. Jednak tedy snížit míru či rizika zanedbávání péče o 

dítě a utvářet bezpečné, harmonické a podnětné rodinné prostředí. K tomu je 

potřeba vést rodiče, aby více porozuměli potřebám jejich dětí, edukovat je 

více o rodičovství, o tom, co děti obecně v rodinách potřebují a měly by 

nacházet. U rodin v krizi je také důležité pracovat s tím, že zde reálně hrozí 

riziko odebrání dítěte a jeho umístění do zařízení ústavní výchovy či do 

přechodné pěstounské péče. V zájmu všech je dobré o těchto variantách 

hovořit a zároveň stimulovat rodinu, aby této situaci aktivně předcházela. Na 

komunitní centrum se může ale obrátit i rodina, která má své dítě či děti již 



 

umístěné v náhradní rodinné péči, a naopak se potřebuje připravit na návrat 

svého dítěte zpět do rodinného prostředí. Zde mohou být rodiče plni obav, 

výčitek a viny a je důležité, aby pracovník byl pozitivní, plný víry, že návrat 

proběhne v pozitivní atmosféře a že rodiče naleznou správnou míru mezi 

laskavostí a pevnými hranicemi. Druhým bodem, na který pracovník myslí při 

práci s rodinou, je důležitost zachování rodiny a její stabilizace. Pracovník 

se snaží 

posílit 

funkci a 

důležitost 

rodiny. Jde 

o provázení 

v procesu 

poznávání 

vlastní 

rodiny a 

pravidel, 

které si 

rodinné prostředí nastavilo. Pokud jsou to pravidla, která jsou v dané situaci 

nevyhovující, je prostor pro práci na nastavení nových hranic, pravidel, práv i 

povinností, které budou zároveň upevňovat výchovné přístupy ale i 

naplňování potřeb dětí. Pracovník dále rodinu provází při překonávání 

problémů a krizí, snaží se pevně začlenit do vnímání rodiny, že rodina, i přes 

své nedostatky a trápení, má pro každého člena rodiny mimořádný význam a 

hodnotu a že je tedy výhodné do ní investovat svůj čas, energii, laskavost i 

lásku. V této fázi se pracovník snaží hledat zdroje jednotlivých členů, jak by 

každý z nich mohl přispět k pozitivní atmosféře v rodině. Je důležité mapovat i 

vztahy mimo rodinný systém, ať už se vzdálenějšími příbuznými, ale i 

zjišťovat, zda rodina nemá problémy v soužití se svým okolím, které by 

zhoršovalo jejich sociální izolaci. Posledním, finálním krokem při vlastní práci 

s rodinou je snaha rodinu maximálně zplnomocnit a osamostatnit, tak aby 



 

nebyla závislá na pomoci zvenčí, dokázala si řešit problémy ve svém systému, 

včetně konfliktů a nedorozumění. Takovýto cíl je ale často nereálný 

dosáhnout v podmínkách krátké či středně dlouhé práce s rodinou a 

v zařízení jako je komunitní centrum, proto je výhodné společně s rodinou 

hledat zdroje jejich podpory a opory a společně s rodinou kontaktovat 

následné odborné služby, které by pak rodina samostatně využívala 

v budoucnosti2,9.  

 

 

6. Konkrétní techniky k posílení participace a skupinové spolupráce 

 

Práce s rodinou v těžké životní situaci se často liší od práce s jinými cílovými 

skupinami, jako jsou senioři, či lidé s psychickým či duševním znevýhodněním. 

Rodiny totiž jen okrajově ve své situaci potřebují a využijí aktivity jako je 

arteterapie, muzikoterapie, relaxační cvičení a obdobně. Tyto techniky lze 

využít, pokud se pracovník rozhodne pro práci i s jednotlivci – v té chvíli je 

určitě dobré jednotlivým členům nabídnout možnosti komunitního centra, u 

kterého se dokáží uvolnit, nacházet své vlastní zdroje energie, řešit jiným 

způsobem své napětí, ale i posílit celkovou psychosomatickou odolnost, 

zlepšit náladu, navozovat pocity uvolnění.  

Z vyjmenovaných aktivit je výhodné členy rodiny vést k prvkům relaxace, 

které mohou snadno začlenit do svého běžného života a v případě nenadálé 

stresové situace či napětí tak velice efektivně nepohodu ovlivnit. Některé 

z relaxačních technik může člověk vykonávat i cestou do zaměstnání, 

například pokud se klient zaměří pouze jen na práci s dechem. Klient se učí 

soustředit se na nádech, který pomáhá v rozpínání hrudníku a břicha a 

zapojuje aktuálně dosažitelný objem plic – postupně se nádech dostává 

z části břišní do hrudní až do podklíčkové části těla. Dech se postupně 

prohlubuje a zpomaluje. Výdech kopíruje v opačném směru nádech ve všech 

částech. Již samotné uvědomění si svého těla, zaměření pozornosti na svůj 



 

dech a odtržení myšlenek od akutního problému je často dostačujícím 

relaxačním prvkem, který klientům pomáhá v zátěžové situaci10. Kromě 

obecné techniky práce s dechem existuje mnoho jiných specializovaných 

forem relaxací, které se nejvíce liší v tom, co na kladou největší důraz. Mezi 

nejznámější patří Jacobsonova progresivní relaxace,, která pracuje 

především s uvědomováním a uvolňováním svalů, naopak Schultzův     

autogenní trénink působí nejen na kosterní svalstvo, kdy se autosugescí 

navozuje jejich tíže, ale také se snaží o jiné změny jako jsou změny 

v prokrvení částí těla, zklidnění dechu a tepu a jiné. Mezi relaxační techniky 

samozřejmě patří i cvičení jógy, buddhistické meditační techniky, nebo méně 

známé cvičení pocházející z Číny tzv. Čchi-kung, které se zaměřuje 

především na práci s dechem, uvědomování, imaginaci a tělesné cvičení a 

postoje. Kontraindikace pro relaxační techniky jsou ojedinělé, jde zejména o 

dlouhé desítky minut trvající relaxace, které jsou nevhodné pro pacienty 

s epilepsií a pacienty se schizofrenií, relaxace samozřejmě není vhodná ani u 

činnostech, které vyžadují plné soustředění, jako je například řízení 

automobilu nebo práce na stroji11. 



 

Kromě zvládání stresových situací 

nácvikem relaxačních technik je ale 

pomoc pro rodiny s dětmi v nepříznivé 

životní situaci více orientovaná na 

pomoc, která je jasně definovaná a 

pomáhá v naléhavé a akutní situaci 

rodiny. Jedním z opěrných bodů jsou 

jistě poradenské rozhovory, ať už 

jsou vedeny sociálním pracovníkem 

jako sociálně terapeutické rozhovory a 

jsou více orientované na řešení 

aktuálních problémů rodiny, nebo se 

jedná přímo o rodinnou terapii vedenou 

psychoterapeutem – odborníkem a 

která vede více do hloubky a jádra 

problému. Při pomoci rodině se také může nabízet služba individuálního 

poradenství, které je zaměřené na člena nebo členy rodiny, které tuto službu 

potřebují nejvíce – jsou nejvíce ohroženi, křehcí, ve špatném psychickém 

stavu, potřebují více pozornosti a péče než ostatní členové a jejich posílením 

získá celá rodina možnost změny.  

Mezi další podpůrné metody patří také různé nácviky dovedností, které 

v rodinném systému chybí. Jedná se především o nácvik komunikačních 

dovedností, při kterém (nejlépe při práci s celou rodinou) pracovník 

komunitního centra prakticky nacvičuje s klienty postupy správné a efektivní 

komunikace, techniky zdravého konfliktu, vymezení si hranic, ale i 

empatického naslouchání a rozhovoru. Mezi další získávání praktických 

dovedností mohou sloužit i semináře a workshopy, které jsou zaměřené na 

praktická témata ohledně dětí, rodiny a zvládání domácnosti. Ať už je to 

poradenství ohledně financí, rodičovství, o péči o vlastní osobu, starost o 

domácnost, či upevňování sociálních schopností a dovedností ve vztahu 

k okolí. Kromě praktických nácviků a interaktivních seminářů je ale dobré 



 

poskytovat těmto rodinám i zcela čistě vzdělávání formou přednášek. Rodiny 

v těžké životní situaci jsou vždy nějakým způsobem znevýhodněné i v oblasti 

vzdělávání, a tak je velice pravděpodobné, že jejich selhávání v životě je 

zapříčiněno i nedostatkem informací. Proto je důležité, aby rodiny jen 

nepřijímaly konkrétní pomoc, kterou jim pracovník a komunitní centrum ušije 

na míru a na jejich zakázku, ale aby se také aktivně sami snažili vzdělat 

v oblastech, ve kterých selhávají. Je důležité, aby všichni členové rodiny 

vyvinuli úsilí se naučit něco nového, zlepšit se v problémových oblastech a 

aby věnovali svůj čas a energii na vlastní vzdělávání. K tomu mohou posloužit 

i odborné publikace, které komunitní centrum nabízí ohledně rodičovství a 

seberozvoje. Je vhodné motivovat rodinu k nalezení odborné literatury, která 

dle nich odpovídá jejich aktuální situaci a pracovník například se může s nimi 

společně věnovat četbě, probírat jednotlivé kapitoly v komunitním centru, aby 

si klienti nepřipadali na to zcela sami.  

Další možností aktivní pomoci je i nabídka podpory a pomoci při jednání 

s institucemi, doprovázení klienta při jeho jednáních s těmito institucemi, 

podpora vyhledávání informací na internetu a podobně. Zde by měla být 

zásada, že se jedná pouze o poradenství a podporu, nikoliv o právní 

zastoupení jednotlivých osob. Kromě komunikace s institucemi se podpora 

může rozšířit i na hledání vhodného zaměstnání, ubytování, školy či kroužků 

pro děti. 

V nabídce komunitního 

centra se mohou objevit i 

programy speciálně 

určené pro dětské 

klienty. Jednak je to 

samotné zázemí 

komunitního centra, které 

je nízkoprahové, 

vybavené i pro zábavu a 

odpočinek pro děti, pracovníci, kteří jsou vstřícní a laskaví a kteří jsou ochotni 



 

vyslechnout i stížnosti a problémy nejmladších členů rodiny. Navíc je zde 

možnost rozvíjet zájmy a dovednosti dětí – mohou docházet na nabídku 

volnočasových aktivit, které komunitní centrum nabízí, ať už jsou to kurzy 

malování, cvičení či jiné. Ale také je možnost se a zaměřit u dětských klientů 

na jejich zvládání školních povinností. Nemusí se jednat přímo o doučování, 

ale pracovníci komunitního centra mohou dohlížet na plnění školních 

povinností dětí, snažit se procházet některou učební látku spolu s klienty, 

podporovat je v zájmu o učení a školu, zajímat se o jejich prožívání, zážitky a 

sny do budoucna. V rodině, která se nachází v složité životní situaci, je velmi 

častá absence podpory dětí ve školní docházce, v jejich prospívání a motivaci 

je ve škole udržet, proto do určité míry tyto úkoly může přechodně suplovat 

právě pracovník komunitního centra, ale zároveň na tyto skutečnosti 

poukazuje ostatním členům rodiny a snaží se vtáhnout je do důležitosti plnění 

školních povinností a do skutečnosti, že zájem o školu je běžnou součástí 

každé rodiny12.  

 

 

6. Řešení krizových situací 

U cílové skupiny rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci mohou nastat 

krizové situace z různých oblastí. Jednak se může jednat o zhoršení 

psychického stavu některých členů, zejména pak o panickou ataku při 

úzkostní poruše, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování (nejčastěji u dětí 

a dospívajících), ale i ve spojitosti s užíváním návykových látek – pracovník 

se může setkat s odvykacím stavem, který může vyústit až v delirium či 

psychotickou dekompenzaci.   

Je ale také možné, že pracovník komunitního centra zjistí závažné informace 

týkající se rodiny, které mohou vážně ohrožovat tělesný, psychický, 

sociální i emoční vývoj dítěte v rodině. U některých podezřeních na 

spáchání trestního činu se vztahuje oznamovací povinnost a pracovník 

komunitního centra je povinen tuto situaci aktivně řešit. 



 

Další krizová situace, která může v rámci poskytování podpory rodinám 

v nepříznivé situaci nastat, jsou vystupňované agresivní projevy a konflikty 

mezi partnery, nebo mezi rodičem a dítětem. I zde je dobré znát nějaké 

základní postupy, jak se v této nepříjemné a nenadálé situaci správně 

zachovat. 

Mezi závažnější 

stavy při 

zhoršení 

psychického 

stavu klienta 

patří bezesporu 

ataka panické 

úzkosti. Jedná 

se vlastně o 

vystupňovanou 

úzkost, která se projevuje jak psychickou nepohodou, tak především 

tělesnými problémy, a tak je často zaměňována za nějakou náhlou 

somatickou komplikaci, nejčastěji se projevuje jako infarkt myokardu, ale i 

jako jiné možné příčiny (těžký migrenózní stav, výrazná alergická reakce až 

anafylaktický šok apod.). Mezi nejčastější projevy patří problémy s dýcháním, 

pocení, návaly horka či naopak zimnice, třes, závrať, rychlé bušení srdce, 

bolest na hrudi, strach ze smrti. Pokud ani sám klient neví nebo není si jistý, 

zdali se jedná o ataku nebo o nějakou náhlou tělesnou indispozici, 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 kroky13:  

a) najít co nejklidnější kout, snažit se klienta uzemnit - posadit ho na 

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

b) v atace je dovoleno se klienta fyzicky dotýkat, pokud mu je to příjemné 

– obejmout ho, držet za ruce a uklidňovat ho, že neumře, nezblázní se 

a že je to jen přechodné  



 

c) pracovník se snaží odvádět myšlenky klienta od prožívání ataky – 

snaha o lehkou konverzaci (co dělali včera, co mají rádi), někdy toho 

klient schopen není  

d) snažit se zaměřit na dýchání klienta – dech se může regulovat 

dýcháním do sáčku, či provádět společně dechová relaxační cvičení 

(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, postupně prohlubovat a prodlužovat dech, 

vždy vydechovat delší čas než při nadechování)  

e) nepodávat kofein, cigarety ani alkohol, pokud o to klient stojí, dávat mu 

čistou vodu a nějakou sladkost  

f) Pokud nechce klient uzemnit, je možné naopak klienta rozpohybovat – 

dřepy, běh na místě, nebo přimět klienta tlačit vší silou vůči odporu – 

například do podložky13  

g) Často klient sám ví, co mu při atace pomáhá nejlépe, je vhodné se 

klienta na tyto rady zeptat  

 

Mezi další akutní problémy, které se mohou při práci s rodinou v těžké životní 

situaci objevit, jsou stavy, kdy si klient chce ublížit, nebo pracovník zjistí, že 

se klient sebepoškozuje. Ve všech případech je důležité zachovat klid, snažit 

se klienta vyslechnout, být empatický a otevřený, spíše jen aktivně naslouchat 

a nezlehčovat situaci, či nevyvozovat jednoznačné závěry. Pokud má 

pracovník pocit, že je klient v těžkém psychickém stavu (je psychotický, 

hluboce depresivní, má jasný a konkrétní suicidální plán, o sebevražedný 

pokus se již v minulosti pokusil, má závažné tělesné onemocnění, není ve 

stavu spolupracovat), je důležité, aby pracovník zavolal pomoc – nejlépe 

rychlou záchrannou službu, která klienta odveze do psychiatrické nemocnice 

a zkušený lékař sebevražedné riziko sám posoudí14.  

 

 



 

Je také možné, že se pracovník komunitního centra při práci s rodinou v tíživé 

životní situaci, setká s klientem, který bude závislý na alkoholu či jiných 

psychoaktivních látkách. Často se závislost objevuje i u více členů rodiny 

zároveň. Vždy je potřeba, aby pracovník rodinu edukoval, snažil se vybudovat 

náhled na zneužívání látek a motivoval členy k řešení svého závislostního 

problému. Jako hlavní pravidlo, které se za žádných okolností nesmí porušit, 

je naprostá abstinence od všech návykových látek na půdě komunitního 

centra. Pokud bude mít pracovník podezření, že je toto pravidlo porušeno, je 

vhodné pořídit si alkohol tester či jiné pomůcky z lékárny k prokázání 

psychoaktivních látek v těle. Na paměti by měl mít také pracovník, že kromě 

alkoholu a drog se také velmi často zneužívají léky, které jsou předepisovány 

lékaři – benzodiazepiny, mezi nejznámější obchodní názvy patří Diazepam, 

Rivotril, Lexaurin, Stilnox, Xanax, Neurol a další. I zde by měl být pracovník 

velmi pozorný k chování klientů. Pokud má pracovník podezření na odvykací 

stav u klienta, je důležité tento stav nepodceňovat, delirium tremens, jako 

nejtěžší forma odvykacího stavu, má relativně vysokou úmrtnost, je to život 

ohrožující stav a je nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc. Mezi hlavní 

příznaky patří jednak ty tělesné: třes končetin a jazyka, pocení, záškuby těla, 

nevolnost, zvýšený krevní tlak, později se přidávají i psychické příznaky jako 

narušení kognitivních funkcí, poruchy vědomí, poruchy orientace časem, 



 

místem i osobou, ztráta kontaktu s realitou – zrakové halucinace, paranoidní 

bludná produkce a jiné. Zde vždy platí, že zavolání rychlé záchranné služby 

je jediným správným krokem15. Pokud pracovník pojme podezření, že klient či 

klienti zneužívají psychoaktivní látky a ovlivňují tak jejich chování, prožívání i 

jednání, je důležité tuto informaci řešit s vedením a ptát se, zda je takovýto 

klient vhodný pro práci v komunitním centru – vodítkem by mělo být, zda 

závislost klienta ovlivňuje natolik jeho život, že práce s ním na jiných 

problémech, než je závislost, není dostatečně smysluplná. V té chvíli je 

vhodné klienta s fakty konfrontovat a nabídnout řešení jeho závislosti jako 

primární krok k úzdravě jeho i celého rodinného systému. Pokud má klient 

dostatečný náhled a motivaci se léčit, není potřeba okamžitě ukončovat 

veškerou spolupráci. Závislost se velmi obtížně léčí v ambulantní péči, ale 

není to nemožné, a pokud se propojí více služeb, pomoci a podpory zároveň 

(psychiatr, psychoterapie, skupinové terapie, popř. nasazení Antabusu, 

sociální podpora atd.), je možné očekávat i příznivé výsledky.  

Pracovník se může při práci s klienty také setkat s psychotickými stavy. To 

je závažný duševní stav, který se primárně objevuje jako psychotická ataka u 

schizofrenie, ale také se tyto stavy mohou objevit u jiných duševních 

onemocnění, jako tzv. psychotické dekompenzace. Ty se nejčastěji objevují u 

deprese s psychotickými příznaky, u bipolární afektivní poruše, u již 

zmíněného deliria tremens, ale i u toxické psychózy vyvolané jinými 

psychoaktivními látkami, ale i u poruch osobnosti, nejčastěji u emočně 

nestabilní poruchy (známé také jako hraniční porucha osobnosti), vzácněji i u 

jiných duševních nemocí. Psychotické příznaky jsou vždy závažným projevem 

duševního onemocnění a je zásadní, aby se klient dostal do rukou lékařů. 

Mezi hlavní příznaky patří ztráta kontaktu s realitou: halucinace, bludy, 

dezorganizace řeči, výrazné změny v chování, klient je dezorganizován, jeho 

prohlášení často postrádají logiku, nevyzná se v situaci, jeho pozornost i 

paměť jsou zhoršené, je neodklonitelný a dlouhodobě nezklidnitelný. 

Pracovník tuto situaci nemůže nikdy zvládnout sám. 

 



 

Pokud pracovník komunitního centra zjistí informace, které vedou 

k závažnému podezření, že dítě v rodině je týrané, zneužívané či 

zanedbávané, dle novelizovaného trestního zákoníku má každý člověk 

oznamovací povinnost. Týkají se toho především pasáže zákona č. 40/2009 

Sb. – Hlava III – Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, 

například pohlavní zneužití, zneužití dítěte k výrobě pornografie a Hlava IV – 

Trestné činy proti rodině a dětem, například opuštění dítěte nebo svěřené 

osoby, zanedbávání povinné výživy, týrání svěřené osoby a ohrožování 

výchovy dítěte. Neoznámení nebo nezabránění trestnému činu týrání svěřené 

osoby je trestným činem a to platí pro všechny osoby, které se věrohodným 

způsobem tuto skutečnost dozví. Oznámení o podezření na týrání je nutné 

ohlásit Policii České republiky nebo příslušnému Orgánu sociálně právní 

ochrany dítěte (OSPOD) dle trvalého bydliště dítě. Ohlášení lze vykonat i 

anonymně. Je klíčové, aby pracovníci komunitního centra byli v tomto směru 

aktivní a nebyli lhostejní. I v České republice zemře několik desítek dětí na 

následky týrání6. 
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