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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 

 

2.2	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 
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formy psychoedukace, pro některé i kognitivní a sociální rehabilitace. 

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 
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centra či pracovníka, která by nejlépe v možnostech pracovníka, centra i 

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 
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experta, ale společně s klientem prochází jeho trápení a problémy, 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 
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samozřejmě i hůře pracuje se svými klienty, kterým se nedostane potřebné 

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 může nabídnout služby, které 



 20 

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

druhé a klást otevřené a vhodné otázky25.. 

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 
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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. 

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 
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zvyšuje sebevědomí klientů. 

Muzikoterapie je častou doplňkovou metodou, která v sobě obsahuje 

psychoterapeutické prvky.  Může mít mnoho dílčích cílů, od 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.  
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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 

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.  
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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 

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. 

 

 

7.	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 
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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. 

 

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 

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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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 

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 
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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 

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

spáchání sebevraždy nemusí pracovník zachovávat mlčení, ale je oprávněný 

zajistit odbornou pomoc37. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

8.	Kazuistiky	–	příklady	z	praxe	
 

Na následujících stránkách se můžete blíže seznámit s reálnými příběhy 

našich klientů, kteří byli zapojeni v projektu Komunitního KOM centra. 

Údaje o klientech jsou lehce pozměněny tak, aby nebyla odhalena jejich 

identita, ale příběh je zároveň natolik autentický, aby na něm byla ukázána 

práce jednotlivých poradců a odborníků. 

 

8.1	Případová	studie	č.	1	
 

Klient, který patří do cílové skupiny osob s duševním onemocněním, 

přichází do projektu v polovině října roku 2019. Jedná se o muže, jehož 

diagnóza patří, dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a 

přidružených zdravotních problémů desáté revize, do oddílu Poruchy 

duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, 

konkrétně do podkapitoly F10.2 – Poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním alkoholu – Syndrom závislosti.  

Poradenství v rámci Komunitního KOM centra mu bylo doporučeno 

příbuzným, který osobně znal poradce pracujícího v tomto projektu. Sám 

klient byl ze začátku spíše motivován vnějším okolím – zejména 

konkrétním příbuzným, ale i partnerem a rodiči. Opravdová vnitřní motivace 

se na začátku poradenství neobjevovala. Jednalo se o klienta středního 

věku, který ve společné domácnosti vychovává vlastního syna a nevlastní 

dceru, dále má ještě ve střídavé péči další dvě děti. Toho času byl 

zaměstnán na dobu určitou u známého.  

Klient prošel dlouhou ústavní péčí trvající přes 4 měsíce, která byla 

specializovaná na léčbu závislostí s důrazem na trvalou a celoživotní 

abstinenci. Klient sice po dobu léčby plně abstinoval, dokončil řádně 

ústavní léčbu, ale již v průběhu hospitalizace deklaroval, že celoživotní 

abstinenci nezamýšlí dodržovat. Před hospitalizací konzumoval především 
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víno, cca 2 litry vína denně po dobu několika let, v posledních letech se 

přidružily i zdravotní problémy, zejména opakující se záněty jater. 

Hospitalizace, detoxifikace a následná dlouhodobá režimová léčba nebyla 

předem plánovaná, ale klient se ve vyhrocené rodinné situaci pokusil o 

sebevraždu, zpětně nahlíženo jako o pokus demonstrační s podtextem 

volání o pomoc. Klient se povrchově pořezal na předloktí, byl ambulantně 

ošetřen a pod nátlakem několika členů rodiny hospitalizován na nejbližším 

psychiatrickém oddělení. Vzhledem k tomu, že se u něj vyvinul odvykací 

stav, nebylo možné klienta pustit na negativní reverz, a tak klient zůstával 

ve zdravotnickém zařízení. Opět zejména z vnější motivace nakonec klient 

souhlasil s dlouhodobou režimovou léčbou, která měla vést nejen k celkové 

detoxifikaci, ale i k úpravě životního režimu a zvládnutí života v abstinenci.  

Klient k poradci 

Komunitního KOM 

centra přichází 

zhruba po 3 

měsících od 

skončení ústavní 

léčby. Zdravotně se 

stav klienta velice 

upravil, i když stále 

přetrvávaly zvýšené 

hodnoty jaterních 

testů. Sám klient přichází na první sezení spíše s negativistickým postojem 

a proklamuje, že je zde především proto, aby „měl od rodiny pokoj“. Sám 

hned v úvodu uvádí, že plně neabstinuje a ani nemá důvod s tím začínat, 

protože nyní situaci velice dobře zvládá, jeho partnerka ho 

„kontroluje“ v množství, pije maximálně jednou až dvakrát týdně buď 

skleničku vína nebo malé pivo. V začátcích se tedy více zaměřují sezení 

na kariérní poradenství, kde sám klient vnímá, že je nutné, aby byl 
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v pracovním procesu, nejlépe ve svém oboru financí a že situace 

zaměstnání u svého známého není dlouhodobým řešením. Klient dochází 

na sezení jedenkrát za 14 dnů, postupně se daří budovat terapeutický 

vztah s prvky důvěry a bezpečí, a tak kromě přípravy na pohovor a práci na 

sebevědomí klient postupně přináší i jiná témata. Hlavním tématem jsou 

především rodinné vztahy v rámci primární rodiny. Klient je velice fixován 

na matku, vztah je, jak to u závislého často bývá, ale velice ambivalentní, 

takže se nejvíce pracuje s tématem, že klient je již sám dospělý  vlastní 

rodinou, a tak podporu, uznání ani obdiv od svých rodičů již nepotřebuje 

nutně získat k pocitu vlastní sebehodnoty, ale zároveň nemusí v tak 

těsném vztahu, zejména se svou matkou, zůstávat, nemusí snášet její 

ponižování, nevyžádané rady a proklamace, že jistě opět skončí na 

psychiatrii. Klient se učí nahlížet na závislostní vzorce chování v jeho 

vztazích s nejbližšími a snaží se udržovat si odstup, vážit si svých kvalit a 

tím se stát nezávislým na hodnocení okolí.  

Druhým tématem, které klient přináší, po navození těsného terapeutického 

vztahu, je jeho vztah s nejstarším synem, který v období pubescence 

začíná obcházet pravidla, překračovat hranice a v hádkách s klientem je 

velice útočný, zejména ve vztahu k alkoholismu a duševního zdraví klienta. 

Protože klient v dětství zažil velice chladnou a přísnou výchovu, snaží se u 

svých dětí o pravý opak, ale zároveň je velice měkký v udržování jasných 

hranic a pravidel. Zde s klientem dochází i k edukaci o tom, jak správné 

rodičovství funguje – je potřeba bezpodmínečné lásky na straně jedné, ale 

i potřeba pevných hranic na straně druhé, aby se dítě cítilo milováno i 

bezpečně. K vyhroceným situacím přispívá i fakt, že nejstarší dítě zjevně 

žárlí na ostatní nevlastní sourozence, což si klient ze začátku vůbec 

neuvědomoval, ale zpětně dokázal sebereflektovat, že například 

k některým dětem, které jsou více bezproblémové, asi tíhne více, 

vychvaluje ho před nejstarším synem a dává je za příklad. To se v průběhu 

terapie daří velice dobře měnit, klient tráví více času jen s nejstarším 
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potomkem, chodí společně plavat, více si povídají o životě, ale i důsledněji 

vymáhá nastolená pravidla a vztah se opravdu velice hezky urovnává. Syn 

začíná plnit své povinnosti, dochází do školy a konflikty s klientem jsou 

zcela ojedinělé. Sám klient se snaží v hádkách ovládat, nemanipulovat, 

zejména pak nevydírat, že „si něco udělá“, pokud syn bude nadále dělat 

problémy. To, že v terapii klient přiznal, že i tímto prohlášením operuje 

v čase konfliktů, patřilo mezi další průlomy a zintenzivnění důvěry a vztahu 

mezi klientem a poradcem.   

Klient sám přichází s tím, že se již nějaký čas snaží o úplnou abstinenci, že 

si cení, že poradce po něm úplnou abstinenci nikdy nevyžadoval, i když 

samozřejmě 

poukázal na 

mnohá rizika, 

včetně plné 

recidivy a návratu 

do ústavní léčby. 

Sám klient si ale 

uvědomuje, že 

plná abstinence by 

mu nejen prospěla 

zdravotně, trápí ho stále zvýšené jaterní testy, ale i v očích rodiny by měl 

lepší pozici. Toto přehodnocení přišlo zejména po rodinné oslavě, kde se 

klient opil, i když tvrdil, že toho mnoho nekonzumoval, ale že tím, že ztratil 

toleranci, tak byl opravdu intoxikovaný a došlo ke konfliktům se členy 

rodiny, kteří mu, zejména na základě jeho stavu, opět „předhodili“, jak 

nezvládá svůj vlastní život, skončí špatně, opět zavřen na psychiatrii a je 

pro ně černou ovcí rodiny. Tato událost dobře nasedla na pozvolné vlastní 

přesvědčení, že abstinence je klientovi prospěšná, a ve směsi vzteku, 

vnější motivace, ale i s prvky vlastní vnitřní motivace opravdu klient začal 

plně abstinovat. Poradce navrhl prodloužení sezení o další hodiny z 
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projektu, protože klient za dobu poskytnuté podpory vykonal mnoho 

růstových pozitivních změn, které se odrazily nejen v jeho rodinném životě, 

ale i v sebepřijetí, sebedůvěře, ve vztahu s dětmi a v neposlední řadě i po 

zdravotní stránce. Zároveň by bylo velice riskantní a znejišťující v tomto 

aktivním procesu změny náhle přestat a veškeré úsilí na straně poradce, 

ale především klienta by mohlo náhlé ukončení poradenství znehodnotit. 

Klient sám byl za možnost prodloužení velice vděčný, nevynechal ani jedno 

naplánované sezení a to jsou také signály toho, že je na správné cestě 

k úzdravě i plné abstinenci.  
 

8.2	Případová	studie	č.	2		
 

Klientka, která patří do cílové skupiny osob s duševním onemocněním, 

přichází do projektu na konci roku 2019. Jedná se o ženu, jejíž diagnóza 

patří, dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů desáté revize, do oddílu Neurotické, stresové a 

somatoformní poruchy. Konkrétně se u této klientky jedná o F41.2 

Smíšenou úzkostnou a depresivní poruchu. 

Do poradenství KOM centra se klientka přihlásila na radu kamarádky, která 

toto zařízení 

znala z jiných 

aktivit. Prvotně 

klientka uvádí, 

že trpí 

poruchami 

spánku, má 

obtíže 

s usínáním, 

často se také 

v noci probouzí, a pak se jí nedaří znovu usnout. Ráno se probouzí velice 
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unavená a bez energie. Jako druhý problém, který by ráda v poradenství 

chtěla řešit, je její mírné zadrhávání v řeči. V úvodních setkáních 

probíráme možnosti řešení. Při úpravě spánku probíráme její večerní 

rituály a možnosti psychohygieny podpořeny volně dostupnými přípravky 

z lékárny. Klientka uvádí anticipační úzkost ze spánku, bojí se, že opět 

nebude moci usnout, že bude druhý den nevyspalá a nesoustředěná 

v práci, také se obává, že bude před kolegy zadrhávat v řeči. Postupně 

vyplývá najevo, že zadrhávání se objevuje téměř vždy jen v práci, nebo 

když je jinak velice nervózní a také se zhoršuje nevyspáním a po požití 

alkoholu. Při popisování večerních úkonů předcházejících spánku si sama 

klientka povšimne, jak se nijak nesnaží naladit na příchozí spánek, naopak 

se do poslední chvíle snaží být aktivní, soustředěná a zcela bdělá. 

Postupem času klientka upravuje průběh posledních dvou hodin před 

spánkem: odpojuje se od sociálních sítí, připravuje si uklidňující bylinkový 

čaj na podporu spánku, čte oddychovou literaturu – beletrii, napouští si 

často zklidňující vanu s vonnou pěnou a solí, k tomu si pouští své oblíbené 

klidné písničky a těsně před spánkem vizualizuje své oblíbené místo – les 

v létě plný hub a vůní. Spánek se velmi zdařile upravuje ke spokojenosti 

klientky, daří se jí usínat do 45 minut a spí nepřerušeně až do rána. Někdy 

se objeví předčasné probuzení, které ale klientce tolik nevadí. Zároveň 

s touto úpravou režimu spánku přichází také vymizení zadrhávání v řeči. 

Nyní se jí to děje jen ve výjimečných zátěžových situacích, tak maximálně 

jednou do týdne, zde pomáhá technika, že si za zády dává střídavě levou 

ruku v pěst a následně povoluje. Touto technikou, kdy klient odvede svou 

pozornost na nějaký motorický jemný úkon, polevuje napětí v řečové 

oblasti a daří se překlenout problém se zadrháváním.            

Klientka se nikdy v minulosti neléčila s psychickými problémy, i když 

přiznává, že v dospívání měla velké problémy s váhou, které hraničily 

s těžkou podvýživou a vyskytovaly se u ní obtíže s amenoreou (ztrátou 

menstruace). Klientka je 25letá mladá žena, středoškolského vzdělání, 
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pracující ve zdravotnictví. Klientka je na první pohled velice štíhlá, až 

vyhublá, sama přiznává, že stresem hodně ubývá na váze a že má sklony 

k depresivnímu ladění, které se snaží zvládat výraznou fyzickou zátěží. 

Klientka denně uběhne minimálně deset kilometrů, cvičí každý den doma 

silový trénink, 3-4x týdně chodí do bazénu, snaží se 5x týdně být 

v posilovně a minimálně 2x týdně cvičit jógu. Ze začátku poradenství 

klientka neshledává tuto fyzickou aktivitu jako nepřiměřenou, dle jejích slov 

se ráda hýbe, i když je někdy v kombinaci s nočními službami velice 

unavená. Tím, že nemá rodinu, ani velké zázemí v Praze, má pocit, že svůj 

čas musí vyplnit smysluplně, tedy buď že dělá něco pro své tělo, nebo se 

vzdělává.  

Klientka se v průběhu setkávání rozchází s partnerem, i když je pro ni 

těžké říci definitivní „Ne“. I když klientka také uváděla, že by ráda 

v poradenství řešila právě tento konkrétní vztah, zmiňovala ho vždy jen 

okrajově a jevilo se, že je vlastně vztah pro ni již minulost, jen je pro ni 

velmi obtížné ho zcela ukončit. To se nakonec klientce podaří, i po 

konzultacích, které jasně mapují její nedůvěru v partnera a odtažení se a 

neochotu dále na vztahu pracovat, protože již necítí vřelé city k partnerovi. 
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Rozchod nakonec probíhá velice klidně a korektně, i když je partner velice 

zraněn, tak klientky rozhodnutí plně akceptuje a po pár ojedinělých 

pokusech ji znovu kontaktovat, přijímá definitivu rozchodu bez dalších 

problémů. Je vidět, že klientce se ulevilo, nálada se rozjasnila a je ráda, že 

tento krok učinila.  

 Do terapie vstupuje epidemie covid-19, s klientkou po tuto dobu udržujeme 

spíše písemný styk přes sociální sítě. Na konci epidemie znovu 

obnovujeme terapeutický vztah, je znát, že rozchod a epidemie klientku 

více uzavřely před světem, v prvních hodinách je spíše rezervovaná a více 

formální. To se mění, když do jejího života vstupuje nový muž, který ale 

klientce dává spíše prchavou naději, že by spolu mohli vytvořit pár. 

Klientka si velice záhy uvědomuje, že se již po několikáté snaží o vztah s 

„nedostupným“ mužem a že chce ve svém životě toto změnit. Přestává 

zahlcovat nového muže zprávami, návrhy na společné činnosti a orientuje 

se více na vztahy přátelské a kolegiální. V této oblasti se jí začíná pomalu 

dařit, a tak svůj volný čas nyní více vyplňuje aktivitami s přáteli, tím pádem 

téměř bezděky upouští od výkonnostního úsilí. Nálada klientky se 

projasňuje, na sezeních je více spontánní a radostnější. Snaha o nalezení 

nového partnera za každou cenu ustupuje do pozadí a klientka se více 

orientuje na prožitky.  

V poslední části naší terapie klientka otevírá téma rodiny. Má mladší sestru, 

kterou vnímá jako oblíbenější u rodičů, především u matky. Mladší sestra 

bydlí v blízkosti rodičů, je v každodenním styku s matkou, klientka sama 

přiznává, že mají společná témata, která ji moc nezajímají, jako je móda, 

„drby“ a obecně stěžování si na okolí a na život. Klientka měla pocit 

odmítnutí již od raného dětství, proto také brzy odešla z domova a má 

neustálou potřebu být samostatná a nikdy nebýt na nikom závislá. 

Rozebíráme její pocity odmítnutí, nepřijetí, nemilování a že rodičům na ní 

nezáleží. Po prozkoumání vztahů s blízkými členy rodiny klientka dochází 

k závěru, že především stojí o vztah se svým otcem, se kterým jsou si dosti 
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povahově podobní a mají společná témata k hovoru i podobné koníčky. 

Klientka sbírá odvahu otce oslovit s nabídkou túry do hor, což se nakonec 

podaří, klientka i její otec si užijí krásný celý den plný turistiky, ale i 

hlubokých rozhovorů. Otec dokonce sám od sebe poprvé v životě vyjádří 

lítost nad tím, že se tak brzy osamostatnila a odešla daleko od domova a 

že mu blízký kontakt s ní velmi chybí, Také se dokonce klientce omlouvá, 

že má pocit, že je to i jejich chyba, že ji dostatečně nerespektovali. Klienta 

zažívá pocit zadostiučinění i úlevy a v slzách se s otcem objímá. Po této 

emočně korektivní zkušenosti se klientce hodně uleví, jakoby ji spadl 

kámen ze srdce a věří, že ji otec bezpodmínečně má rád. Tím je posilněna 

její důvěra v sebe a odvážně se pouští do dálkového studia vysoké školy, 

po kterém již dlouho toužila. Klientka v poradenství hodně tvrdě na sobě 

pracovala, zvládla jít do hloubky většiny témat a nalézt v nich pramen a 

cestu sama k sobě. Na konci poradenství je klientka vyrovnaná, 

s projasněnou náladou i pohledem na svět.  

 

8.3	Případová	studie	č.	3		
 

Klient, který patří do cílové skupiny osob s duševním onemocněním, 

přichází do projektu v půlce roku 2019. Jedná se o muže, jehož diagnóza 

patří, dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů desáté revize, do oddílu Poruch duševních a poruch 

chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, konkrétně pod F10.1 

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, 

Škodlivé použití. Dále se objevuje úzkostná a depresivní problematika. 

 Klient přichází na doporučení od ambulantního psychiatra, který mu 

doporučil další psychoterapii, v případě neúspěchu ústavní léčbu. Klient 

pracuje jako letecký mechanik, je jednou rozvedený a v minulém i 

v současném manželství má dítě. 
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Jeho pití má kvartální charakter, kdy nepije neustále, ale pije v tazích, které 

se vyskytují ve frekvenci cca 1x za tři měsíce. Tah trvá několik dní, přesto 

si klient tímto 

jednáním přivodí 

řadu problémů, 

které pak 

prakticky řeší až 

do dalšího tahu. 

Ačkoliv nepije 

neustále, tak 

problémy s pitím 

neustále řeší.  

Na začátku našeho setkávání se ukazuje, že ho do terapie tlačí rodina, on 

sám úplně přesně nerozumí tomu, k čemu by naše setkávání mohla být 

dobrá. Spíše má strach mluvit o problémech, které by ho mohly před 

rodinou zdiskreditovat. Edukuji klienta, že poradenství probíhá ve 

vzájemné důvěře, že nejsem s rodinou propojen a pouze v případě, že si to 

bude přát, můžeme uskutečnit setkání rodinného typu. Klient se vyděsil 

toho, že by terapie nebyla jen jeho, jasně definoval, že chce se setkávat 

jen individuálně. Začínáme konzultace o bezpečných tématech, kdy hodně 

věnujeme času zálibám klienta, což je motocykl a sbírání známek. Klient 

má spojené pití alkoholu také se srazy motorkářů a zde má přátelé, o které 

by se nerad připravil abstinencí. Edukuji klienta o tom, že každá 

konzumace alkoholu je jeho odpovědnost, že abstinence není podmínkou 

terapie, podmínkou je pouze to, že musí přijít na konzultaci střízlivý. S tím 

ale během setkávání nenastal problém. Klient opatrně začíná hovořit o své 

manželce a o rodičích, kteří sice žijí na Moravě, ale přesto si často 

telefonují a zejména od svého otce získává velkou podporu. Později se ale 

ukazuje, že vlastně odešel od rodičů daleko, protože mu hodně zasahovali 

do života a v minulém manželství bydlel s rodiči pohromadě a otec i matka 
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mu říkali, jak má žít. Přirozeně zasahovali do jeho minulého manželství a 

s odstupem času klient lituje svou minulou manželku, že v tom musela žít. 

Zároveň již minulý vztah vnímá jako uzavřený a oba dva již mají novou 

rodinu. Jejich vztah je dobrý a za dítětem jezdí jednou za čtrnáct dnů na 

Moravu.  

Podařilo se nám vytvořit důvěrné prostředí, kdy se klient nebál hovořit o 

svých přáních. Ukázalo se, že již rok nemá pojízdný motocykl, důvodem je 

to, že rodinný rozpočet má jiné priority. Pracujeme s tím, kde najít cca 15 

tisíc korun na opravu, jako ideální se objevuje varianta nějaké brigády. 

Protože je klient zdatný mechanik a ve svém domě má garáž, zařídil si 

živnost a začal opravovat za finanční odměnu auta lidem v okolí. Později 

zjišťuje, že si vydělá víc než v primární práci a zvažuje omezení úvazku ve 

prospěch této nové pracovní aktivity. Klient si pořídil náhradní díly na 

opravu motocyklu a začal podnikat výlety. Rozhodl se, že se nebude 

účastnit srazů a navštěvuje kamarády jiného druhu. Klient, ačkoliv neměl 

záměr abstinovat, tak zjišťuje, že je v tomto stavu, schopen žít. Klient měl 

na motocyklu drobnou nehodu, zlomil si ruku a poškodil si motocykl. V této 

chvíli jeho motivace žít energicky náročný životní styl výrazně poklesla.  

Klient také v poradenství otevírá téma dětství, kdy dle jeho slov táta byl 

hodně na montážích a máma byla sama na tři děti. Má bratra a sestru. 

Klient je prostřední ze všech dětí. Se sestrou bydlí poměrně blízko, přesto 

si vždy byli velmi vzdálení, klient má pocit, že ho sestra v dětství až 

psychicky týrala. Popisuje to, jak mu kladla otázky, na které nedokázal 

odpovědět ve svém věku, a pak se mu smála, že je hloupý. Někdy mu 

něco schovala a bavila se tím, že to nemůže najít, nebo ho přesvědčila o 

tom, že to někde nechal a že to viděla. Jednou mu sestra schovala tašku 

do školy. Klient se domnívá, že i nyní v dospělosti prožívá při odchodu 

určité úzkosti, jestli všechny věci najde, které potřebuje. Nejčastěji se mu to 

děje, že nemůže najít klíče a propadne v paniku, že zmizely. Toto téma 

řešíme tím, že odložené klíče odkládá na nově zbudovanou poličku, proti 
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které vždy byla jeho žena. Se sestrou se snaží o formální vztah, snaží o 

návštěvu kolem Vánoc. Sestra je nyní rozvedená, má pocit, že k němu 

přistupuje s větší pokorou. Klient si v terapii uvědomuje, že ho sestra 

v dnešní době na psychologické úrovni ohrozit, že naopak od něj spíše 

potřebuje pomoct, protože se jí v nynějším životě příliš nedaří. Klient 

prožívá nové pocity – lítost vůči sestře. Uvědomuje si v terapii, že v rámci 

rodinného prostředí měl někdy lepší podmínky než  sestra a to mohlo 

vyvolat rivalizující atmosféru mezi nimi. proč k němu byli rodiče laskavější 

než k ní, do teď neví. V terapii přemýšlí o tom, že by to s rodiči probral. 

Edukuji klienta o tom, že to je dobrý plán, ale že musí vzít v potaz, že jsou 

to velmi staré události, ke kterým se asi rodičům nebude chtít vracet, že 

toho i s velkou pravděpodobností ani nebudou schopni. A že mnohem a 

reálnější a užitečnější bude, pokud se jim jako rodině podaří setkávat a 

není k tomu nezbytně nutné otevírat staré křivdy.  

Klient si také z 

dětství vzpomíná 

na to, že máma 

působila 

uspěchaně, 

většinou neměla 

čas vyslechnout 

něco, co nebylo 

jen provozního 

charakteru. Cítil se 

jako dítě osamělý, 

žil hodně ve svém 

světě a zde vznikla jeho záliba ve sbírání známek, která mu přinášela 

útěchu. Později našel zálibu v učebním motoru letecký mechanik, kde měl 

hezký vztah se svým mistrem a získal sebejistotu. 
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V závěru terapie klient dlouhodobě abstinuje, s několika nedevastujícími 

relapsy, se kterými jsme vždy pracovali a posunuli důvěru vpřed a to bylo 

pro náš vztah zásadní, protože to klientovi pomohlo uvědomit si, že se sám 

může rozhodnout pro to, co v životě dělá a zároveň sám nese důsledky a 

odpovědnost za své jednání. Klient také během terapie se začal věnovat 

běhání a říká, že mu to hodně nahrazuje alkohol a dodává endorfiny. Klient 

mluví více nahlas, sám volí témata a ví, o čem chce mluvit, nepotřebuje 

povzbuzovat, pracuje s emocemi a nepopírá svůj vztek, ale přijímá ho. 

Také jsme se dokázali dostat k tomu, že klient dokáže pojmenovat to, co 

mu vadí na mých intervencích, dokáže se vymezit k doporučením, které 

vnímá jako zásah do vlastního prostoru. Klient vnímá, že se jeho vztah 

s manželkou výrazně zlepšil, více ve vztahu hovoří o obyčejných věcech, 

ale i partnerských tématech. 

 

8.4	Případová	studie	č.	4		
 

Klientka, který patří do cílové skupiny osob s duševním onemocněním, 

přichází do projektu v půlce roku 2019. Jedná se o ženu, jejíž diagnóza 
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patří, dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů desáté revize, do oddílu Poruch duševních a poruch 

chování – Neurotické, stresové a somatoformní poruchy, konkrétně pod 

F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatovitá úzkost).  

Klientka přichází na doporučení od spřátelené organizace, která klientce 

doporučila intenzivní poradenství k řešení akutních a vcelku častých 

záchvatů panické úzkosti. Klientka se obávala navštívit psychiatra, 

s pocitem, že by ji to mohlo stigmatizovat a také s pocitem, že přeci na tom 

ještě není natolik špatně, aby potřebovala pomoc psychiatra. Také přichází 

s obavami, aby ji nikdo nedonutil se hospitalizovat v psychiatrické 

nemocnici. Všechny tyto úzkostné představy detailně probíráme na 

úvodních sezeních, kdy klientka pomalu buduje důvěru ve společnou práci 

a celkově se zklidňuje a uvolňuje. Klientka je na rodičovské dovolené, má 

dvě malé děti, 2 a 5 let staré. V celkovém projevu je pacientka tenzní, až 

místy nastražená a nedůvěřivá. Hlavním tématem úvodních sezení, kromě 

možné stigmatizace, je časté prohlašování klientky, že vůbec nerozumí, co 

se jí to děje, proč by měla mít nějaké psychické obtíže, protože vše je 

v jejich životě naprosto skvělé a bez starostí. Má vytoužený malý domeček, 

milujícího manžela, zdravé děti, měla dobré dětství, nestala se jí žádná 

traumatická událost, ona sama je zdravá, tak nerozumí, odkud by nějaká 

úzkost mohla pocházet. Již více jak půl roku obcházela všechna možná 

somatická vyšetření. Poprvé, když měla záchvat panické úzkosti, to bylo na 

podzim roku 2018, tak ji odvezla záchranka z domova, protože si byla 

klientka jistá, že má infarkt. Její dědeček umřel na infarkt, když mu bylo 56 

let, takže měla obavy, že se u ní také objevil. Bolest na prsou byla opravdu 

obrovská, nemohla dýchat, třásly se jí ruce, tepala jí krev ve spáncích, 

měla pocit, že opravdu umře. V nemocnici si ji nechali 24 hodin na 

pozorování, udělali ji všechna možná vyšetření – EKG, sonografii srdce, 

rozbor krve a další vyšetření, která nic neobjevila. Při propuštění klientce 

řekli, že se pravděpodobně jedná o psychické problémy a ať navštíví 
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psychiatra. Protože ji nijak šířeji nepoučili o povaze panické ataky, ani o 

projevech psychosomatických poruch, klientka jejich doporučení nebrala 

vážně a byla přesvědčená, že se jedná o problém tělesný. Tím, že se více 

zaobírala svým tělem a nemocemi, se panické ataky objevovaly častěji a 

ve větší intenzitě, záchranka ji do nemocnice odvážela ještě třikrát, 

počtvrté byla rovnou po rutinním vyšetření přeložena do psychiatrické 

nemocnice. Zde při příjmu odmítla hospitalizaci, ale poprvé šířeji obdržela 

od sloužícího psychiatra informace o povaze úzkostných poruch, o jejich 

možných projevech a možnostech léčby. Klientka zašla za svým 

praktickým doktorem, který shledal, že klientka byla již celkově vyšetřena 

z pohledu kardiologie, neurologie i návazných odborností interního 

lékařství a předepsal klientce Neurol. Klientka tento návykový lék z řad 

benzodiazepinů brala každý večer, největší ataky zcela vymizely, ale 

nejasný pocit úzkosti a také útlumu z léků přetrvával. Při poradenství se 

klientka především učila rozpoznávat první projevy nástupu úzkosti, její 

zvládání pomocí dechových cvičení a imaginací. Toto se klientce velmi 

dobře dařilo, a tak se její důvěra v proces terapie více prohloubila. 

Pozvolna jsme otevírali, jak je klientka ve svém nynějším životě spokojená 

a naplněná. Postupně vycházelo najevo, že mateřství klientku naplňuje jen 

z části, velmi ji chybí pracovní proces a možnost častěji se setkávat 

s přáteli, či mít jen delší chvilku pro sebe.  Tím, že se toto téma opakuje 

opakovaně na sezeních a klientka si sama verbalizuje své potřeby, začíná 

postupně, velmi pozvolna, zařazovat aktivity sebepéče a psychohygieny do 

svého programu. Manžel i rodiče manželky jsou vcelku nakloněny k tomu, 

aby si klientka čas od času dopřála čas jen pro sebe bez dětí, a tak během 

několika měsíců odjede i na wellness pobyt se svou kamarádkou, který ji, 

dle jejích vlastních slov, otevřel oči. Tím, že se vymanila z jednotvárné 

rutiny, měla čas i prostor nahlédnout na to, jak sebe v posledních 5 letech 

zanedbávala a že je vyhořelá více, než si dokázala sama sobě přiznat. 

Postupem času, když mladší dceři bylo již dva a půl roku, navázala kontakt 
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se svým původním zaměstnavatelem, který ji velmi ochotně nabídl flexibilní 

dobu práce, a tak se klientka vrátila na částečný úvazek zpět do práce. 

Mladší dcera byla střídavě u prarodičů či v soukromé školičce. Ataky 

panické úzkosti se již neobjevily několik měsíců, ale intermitentní úzkost 

provázela klientku stále. Byla edukována, že ve svém životě činí spoustu 

změn, které jsou pro ni náročné, také si více hlídá své hranice, nenechává 

jít okolí do jejího prostoru, více se vymezuje vůči svému manželovi i časté 

kritice ze strany svých rodičů, především své matky. Během sezení se 

klientka vrací do svého dětství, kdy rodiče ji jako jedináčka hýčkali a 

věnovali ji mnoho pozornosti a péče, ale zároveň za to vyžadovali od dcery 

mnoho věcí nazpět – 

ať už úplnou 

poslušnost, samé 

jedničky ve škole, 

naplňování jejich 

přání v podobě výběru 

kroužků, ale i střední 

a vysoké školy. 

Klientka si postupně 

uvědomuje, že i 

partnera si vybírala tak, aby se rodičům zamlouval. To, že klientka začala 

pracovat na částečný úvazek a věnuje si čas a péči, velmi často kritizovala 

její matka. Ze začátku to klientku hodně mrzelo a zažívala pocity viny, ale 

postupně si zvědomovala, že nemusí žít podle pravidel svých rodičů a že 

může žít zcela jinak, bez jejich souhlasu. Toto uvědomění si a zároveň i 

konání klientku hodně osvobodilo, úzkosti postupně mizely a klientka 

zažívala pocity autentičnosti a volnosti a také toho, že má svůj život ve 

svých rukou a že je v pořádku, pokud ho žije jinak než ji okolí říká. 

Posledním krokem bylo pozvolné vysazování Neurolu, což byl krok, 

kterého se klientka obávala. Pod dohledem psychiatra klientka postupně 
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snižovala dávku, nejdříve jen po čtvrtkách a po půlkách, některé dny bývaly 

horší a klientka dávku opět navýšila na celou tabletu denně. Pocity viny a 

selhání, které se při tom objevily, jsme ošetřili na sezení, je důležité si dát 

čas a prostor a také velkou dávku laskavosti a pochopení, protože po roce 

užívání již samozřejmě nastupují první symptomy závislosti na těchto 

lécích. Klientka během následujících tří měsíců Neurol zcela vysadila, 

nosila ho u sebe vždy jako „tabletku poslední pomoci“, ale do konce 

setkávání ji již už nikdy neměla potřebu ji použít. Klientka se naučila být 

více vnímavá ke svým potřebám a situacím, kdy někdo překračuje její 

hranice a také lépe a dříve dokázala rozpoznat situace, kdy není úplně 

v pohodě, v tu chvíli klientka sama dokázala zmapovat situaci a změnit 

konkrétní věci, které ji trápily. Klientka také začala cvičit jógu, což přispělo 

k její psychické i tělesné pohodě a i nadále rozvíjela práci s dechem, která 

je u osob náchylným k neurotickým projevům velice klíčová.  

 
 

8.5	Případová	studie	č.	5		
 

Klientka, který patří do cílové skupiny osob s duševním onemocněním, 

přichází do projektu 

v roce 2020. Jedná 

se o ženu, jejíž 

diagnóza patří, dle 

Mezinárodní 

statistické klasifikace 

nemocí a 

přidružených 

zdravotních problémů 
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desáté revize, do oddílu Poruch duševních a poruch chování – Neurotické, 

stresové a somatoformní poruchy, konkrétně pod F43.2 Poruchy 

přizpůsobení. 

Tato diagnóza se dává pacientům, kteří vykazují obtíže, které ovlivňují 

negativně jejich prožívání a fungování v běžném životě a mají návaznost 

na výraznou změnu životní situace nebo stresovou životní událost. Mezi ty 

nejčastější stresory, které naruší fungování pacienta, patří především úmrtí 

v rodině, bolestná ztráta drahé osoby – rozchody, rozvody, osamocení, ale 

i stěhování, emigrace, či významné milníky a vývojové přechody a krize – 

jako je nástup či změna školy či zaměstnání, odchod do důchodu, nová 

role rodičů a podobné. Individuální predispozice nebo zranitelnost hraje 

důležitou roli při vzniku  a způsobu projevů této poruchy, ale tato porucha 

nemůže vzniknout bez jasného a konkrétního stresoru. Klientka, 

přicházející do poradenství, dostala kontakt od jiné klientky, která již 

poradenství v rámci Komunitního centra využívala. Klientka je 

vysokoškolsky vzdělaná, bezdětná, v zaměstnání úspěšná, finančně 

uspokojivě zajištěná. Přichází však v krizové situaci, kdy po pěti letech se 

s ní rozešel přítel, s kterým společně bydleli a tento rok plánovali i svatbu. 

Klientka je již na první pohled depresivní, její psychomotorické tempo je 

snížené, koncentrace je viditelně utlumená, velmi často v průběhu sezení 

brečí, ztratila chuť k jídlu, za poslední 3 měsíce zhubla přes 9 kilogramů. 

Poruchy spánku se objevují kombinovaně, klientka má problémy 

s usínáním, často má noční můry a v noci se probouzí. I přesto, že 

probíráme možnosti antidepresivní léčby, kterou by mohl nastavit nejen 

psychiatr, ale také praktický lékař, klientka trvá na tom, že tuto situaci chce 

zvládnout bez léků, protože někde „v nitru“ si je vědoma, že potřebuje projít 

celým procesem truchlení a nechce si cestu ulehčovat medikamenty. Cestu 

klientky respektuji, setkávání máme intenzivně naplánované tak, aby byla 

klientka dobře ošetřena a na začátku se domlouváme, že pokud mi bude 

připadat, že se její stav zhoršuje, či dlouho nelepší, vyhledá další odbornou 
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pomoc a nebude se bránit antidepresivům. Klientka od začátku velmi dobře 

nahlíží svou situaci, chápe, že rozchod patří mezi traumata, která se 

v životě dějí téměř každému z nás a že na něj reaguje jako na jakékoliv jiné 

velké trauma. Konkretizujeme pět fází smutku dle Kübler-Rossové přímo u 

klientky. Velice dlouho byla klientka v prvním stádiu – popírání/šoku. 

Napřed měla pocit, že rozchod ze strany přítele není definitivní, že se za 

pár dnů, či za pár týdnů ozve a bude se chtít dát zase dohromady, a tak se 

prvních pár týdnů klientka cítila vlastně docela dobře, jakoby se nic nedělo, 

protože žila v popření, že k rozchodu a odstěhování přítele opravdu došlo. I 

přesto, že přítel měl již zařízený jiný pronájem, během týdne si odstěhoval 

všechny věci a jasně klientce říkal, že toto je definitivní, klientka to téměř 

dva měsíce nijak nenahlížela. Po zhruba dvou měsících se ke klientce 

doneslo, že partner v novém pronájmu již žije s jinou dívkou, o dost mladší, 

atraktivní blondýnkou, což bylo pro klientku natolik překvapivé a zároveň 

oči otevírající, že se přesunula do druhé fáze – fáze hněvu a agrese. Zloba 

byla nejprve namířena na bývalého partnera a střídavě na jeho novou 

partnerku, klientka napsala i několik nenávistných zpráv bývalému 

partnerovi, dokonce si současnou přítelkyni našla i na sociálních sítích a 

také ji napsala několik nepříjemných zpráv, oba si ji ale velice rychle 

zablokovali. Zloba se místy i otáčela na přátelé, rodinu a na všechny, kteří 

ji tvrdili, že jsou s partnerem krásný pár. Později měla problémy stýkat se 

se svými kamarádkami, které byly zadané, mnoho z nich již mělo i děti a 

pro klientku tato setkání byla velice bolestivá, Stáhla se do ústraní a 

postupně se prolínaly fáze smlouvání a deprese – tedy zloby namířené 

proti sobě. V této fázi se objevila v poradenství a vědomí toho, že tento 

postup je zcela normální a i u ní se jasně dají definovat přirozené fáze 

smutku a truchlení, bylo pro klientku velice úlevné. Aby se klientka ale 

dostala do poslední fáze – smíření, nebylo ale až tak snadné, jak si 

klientka ze začátku představovala. Ve fázi deprese se totiž otevíraly 

klientce automatické negativní myšlenky, které jsou u ní v obměnách 
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přítomny již od dospívání. Především pak velké obavy, že není hodna 

opravdové lásky, že s ní žádný normální muž nevydrží, že nemá co 

nabídnout partnerovi a že nakonec vždy selže. Tyto myšlenky pocházely 

především ze striktní výchovy jejích rodičů, kteří na jedné straně byli velice 

rozmazlující a hyperprotektivní, na druhé straně ale na klientku celé dětství 

a dospívání kladli spoustu očekávání a požadavků, aby dokázala vyhovět 

jejich pojetí hodné a dobré dcery. Často se také v dospívání objevovaly 

obavy rodičů, zejména otce, který se obával, zda někdo tak komplikovanou 

a náladovou dívku jako je ona, bude vůbec chtít za manželku a že se bude 

muset hodně snažit, aby ji někdo chtěl. Tyto nevědomé „programy“ ztratily 

svou sílu po uvědomění si, kdy klientka postupně přicházela na to, že je 

velice kvalitní a dobrý člověk tak, jak již je a že i přes nepříjemné 

„řeči“ rodičů, ji nakonec také bezpodmínečně milují, a tak jejich nároky a 

nevyžádané rady nemusí zvnitřňovat, ale může se od nich zcela osvobodit. 

Tím, že si klientka vyzkoušela, že se nemusí pořád zavděčovat všem 

v okolí včetně rodičů, že nemusí s nimi sdílet vše ze svého soukromého 

života, nemusí dělat vše tak, jak by si to oni přáli a kontakt s rodiči nemusí 

být natolik intenzivní, jako byl do této doby, získala pocit větší svobody a 

toho, že nic není nemožné. Přátelé si všimli její proměny, kdy klientka byla 

spontánnější, a i když se dokázala více vůči nim vymezit, například když si 

od ní opět chtěli vypůjčit peníze, tak její proměnu vítali a často slýchávala 

zpětnou vazbu, že mají pocit, že se jim konečně více otevřela, že konečně 

vědí, kdo je to a že konečně není jen ta hodná a dokonalá holka, která je 

často tím bezchybným životem dráždila. Klientka se tedy v nově nabyté 

sebedůvěře odvážila jít na internetové seznamky, kde byla velice aktivní, a 

i přes mnohé nezdary, klientku neopouštělo nadšení a chuť se dále 

setkávat s novými muži, až po několika měsících potkala velice 

sympatického mladého muže, se kterým velice rychle navázala hlubší 

vztah. Klientka od začátku vztahu byla sebevědomá a s jasně 

uvědomělými hranicemi, co jí je ve vztahu příjemné a co nikoliv, a tak vztah 
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velice dobře fungoval. V této fázi se poradenství po vzájemné dohodě 

ukončilo, protože klientka velmi dobře zpracovala svou životní náročnou 

situaci, nahlédla své mechanismy, které ji uvrhly do deprese, ale s pomocí 

usilovné práce, propracováním svého životního příběhu a korekci několika 

myšlenkových procesů se klientka uzdravila bez pomoci medikace a na 

konci nalezla a započala velice zdravý partnerský vztah.  
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