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ABSTRAKT
Předmětem diplomové práce je problematika kvality života psychiatricky nemocných lidí.
Symptomy duševního onemocnění významným způsobem kvalitu života nemocného snižují
v mnoha oblastech. Pokroky ve vývoji současné medicíny zaznamenávají výrazné úspěchy
v oblasti farmakologické léčby u duševně nemocných lidí, a to díky účinnosti stále
dokonalejších léků, které dokáží úspěšně zmírnit respektive potlačit negativní symptomy
nemoci a tím zlepšit kvalitu života nemocných. Dopady duševního onemocnění však zasahují
široké spektrum oblastí života nemocného, nejen jeho somatický a psychický stav. Ke zvýšení
kvality života lidí s duševní poruchou významným způsobem přispívá i profesionální péče
pracovníků

pomáhajících

profesí

a

jejich

bio-psycho-socio-spirituální

přístup

ke

klientovi/pacientovi, a to především v jejich snaze, jak nejlépe a účinně pomoci těmto lidem
hledat a nacházet jejich vlastní zdroje k samostatnosti, budování nového životního stylu,
společenských dovedností, partnerství, obnově hodnot a duchovních sil. Hlavním cílem práce
je, na základě hlubšího pochopení života duševně nemocných lidí v kontextu jejich životní
cesty, přispět ke zkvalitnění práce pomáhajících pracovníků. Teoretická část práce je
rozdělena do tří kapitol, přičemž každá tvoří samostatné téma. Kapitoly jsou řazeny
v logickém sledu s ohledem na jejich vzájemnou spojitost. První kapitola pojednává o dvou
vybraných duševních poruchách (depresivní a schizofrenii), druhá kapitola popisuje novou
metodiku práce v péči o duševně nemocné, která je v ČR nově zaváděna v rámci rehabilitace
psychiatrických onemocnění a závěrečná kapitola je věnována supervizi, která tvoří
nezbytnou součást profese pomáhajícího odborníka. Empirická část zkoumá, na základě
vyprávěného příběhu, negativní a pozitivní vlivy nemoci na život člověka s duševní poruchou
v různých oblastech jeho života.
Klíčová slova: duševní porucha, klient/pacient, metodika, zotavení, vztah, pomáhající
pracovník, supervize.
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ABSTRACT
The subject of my dissertation is the complex issue of the quality of life of the mentally ill.
The symptoms of a mental disorder significantly lower their quality of life in many areas. In
the domain of the contemporary medical science, treatment with highly efficient medicines
has had marked success. This can moderate or totally supress the negative symptoms of
illnesses and thus improve the general quality of life. However, mental disorders impact most
aspects of life of the mentally ill person, not only their physical and psychological condition.
Thus it is the professional attitude of health-care assistants and their biological, psychological,
social and spiritual approaches that contribute to the higher quality of life of their patients.
They assist the mentally ill in looking for and finding their own resources leading to more
independence, new lifestyle, social skills, partnerships and towards a renewal of their valuesystems and spiritual forces. The main objective of my thesis is to contribute to the higher
quality of the carers’ work by attempting a deeper understanding of the lifelong journeys of
the mentally ill. The theoretical part of my work is divided into three chapters, each of these
discussing different topics. The chapters follow a logical development, drawing on
connections between their subjects. The first chapter deals with schizophrenia and depression
while the second chapter looks at new methods of caring for the mentally ill which have been
recently implemented within the framework of the rehabilitation of psychiatric disorders. The
final chapter is dedicated to supervision which is an integral part of a carer’s profession.
The empirical part studies, through a personal portrait, the negative and positive influences
affecting various aspects of life of a mentally ill person.
Key terms: mental disorder, client/ patient, methodology, recovery, relationship, carer,
supervision.
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Motto: „Co nelze vyléčit, musí být pohlazeno.“
(Gerbrand Adriaensz Bredero)

ÚVOD
Téma diplomové práce se vyvíjelo v průběhu několika let. Prvotním impulsem byla
v roce 2009 pobídka od mého vedoucího v sebezkušenostním výcviku, docenta Jiřího
Růžičky, k vytvoření metodiky klinického koučinku, který se počínal v té době v České
republice vyvíjet. Filozofií rodícího se klinického koučinku bylo zaměřit se, při práci
respektive v přístupu pomoci lidem s vážným duševním onemocněním, na osvojení života
v nové situaci, která vznikla v důsledku nemoci, tak aby oni sami měli možnost hledat a
nacházet svůj vlastní, jim odpovídající, styl života. Života s akceptováním a porozuměním
nemoci, naplněného smyslem a novými praktickými dovednostmi. Jak se totiž ukázalo,
kvalitní život s duševním onemocněním nedokáže zajistit pouze stále dokonalejší
farmakologická léčba ani dlouhodobá psychoterapie, na kterou nemocní pravidelně dochází.
K hlubšímu pochopení životního příběhu člověka je třeba také znát jeho reálný svět, ve
kterém žije (prostředí domova, sociální klima apod.). Myšlenka takto pojatého klinického
koučinku mě sice nadchla, bytostně mi byla velmi blízká, ale na vypracování její metodologie
jsem se necítila dostatečně kompetentní, ovšem tento přístup jsem od té doby měla nějakým
způsobem stále ve své hlavě. V průběhu mého současného studia jsem si našla variantu, jak se
tomuto přístupu péče přiblížit a možná časem i jeho metodologii vypracovat. Rozhodla jsem
se, že moje diplomová práce by se mohla stát jakýmsi pilotním projektem této metodologie.
Toto odhodlání se umocnilo ještě tím, když jsem začala pracovat jako zdravotně-sociální
pracovnice na oddělení afektivních poruch a oddělení akutního příjmu tzv. „neklidu“
v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem začala být v přímém kontaktu právě s těmito
vážně duševně nemocnými lidmi. Ale doba mého studia se prodloužila a mezitím, jak to často
bývá, se situace změnila. V současné době už tento přístup péče o psychiatricky nemocné lidi
začíná být aplikován i v našich českých podmínkách v rámci rehabilitace psychiatrických
onemocnění, ale spíše jen v komunitních službách, ve zdravotnických zařízeních probíhá
postupné proškolování lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků pouze na několika
vybraných pracovištích. Jsem ráda, že se mohu účastnit vzdělávacího kurzu v tomto přístupu,
který je nazýván Metodika CARe, kterou představuji ve druhé kapitole teoretické části této
práce. Kapitola první přináší obecný přehled poznatků z literatury o duševních poruchách a
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podrobněji se zaměřuje na depresivní poruchu a schizofrenii, z důvodu zacílení výzkumu a
s tím souvisejícím výběrem cílové skupiny participantů.
Cílem práce je přispět ke zkvalitnění práce profesionálních pomáhajících pracovníků
v přístupu k duševně nemocným lidem, za pomoci hlubšího pochopení života pacientů/klientů
v kontextu jejich životní cesty stigmatizované psychiatrickou nemocí. Nedílnou součást
podpory pomáhajících profesionálů tvoří supervize, které je věnována třetí, závěrečná,
kapitola teoretické části.
Druhá empirická část práce zahrnuje vymezení cíle výzkumu a stanovení výzkumných
otázek. Stručně je objasněna zvolená metoda kvalitativního výzkumu, technika sběru dat a
výběr participantů. Následně je popsán praktický postup využití metody a techniky uvedeného
výzkumu včetně základního popisu participantů. Dále pak jsou prezentovány zpracované
výsledky analýzy dat. Demonstrovány jsou v této kapitole rovněž pohledy, postřehy a
vyjádření supervizorů k výsledkům analýzy dat. Kapitola empirické části je zakončena
závěrečným shrnutím analýz a diskusí.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Duševní porucha
Spolu s onkologickými a kardiologickými onemocněními se řadí duševní poruchy
k nejčastějším onemocněním v populaci (Anders, 2017). Na rozdíl od prvních dvou
jmenovaných ty duševní s sebou nesou pro člověka utrpení nejen z projevů nemoci samotné,
ale také utrpení z nepochopení od svého okolí. Duševně nemocný se dostává do izolace, se
svojí nemocí zůstává sám, a přitom nepřestává být člověkem, který potřebuje cítit
porozumění, přijetí, lásku. „Psychiatrie je místem, kde je člověk obzvláště lidský. ‚Co
znamená být psychicky nemocný?‘ je skoro stejně všeobecná otázka jako otázka ‚Co znamená
být člověkem?‘ “ (Dörner, Plog,1999:6).
1.1 Pojetí normy
Vymezení normy chování člověka v kontextu duševní poruchy není zcela jednoduché a
jednoznačné. Bývá ovlivněno vícečetnými faktory při pojímání normy. Například statistické
pojetí normy podléhá četnosti nebo rozsahu hodnocených projevů. To lze, jestliže je možné
hodnocení kvantifikovat (číselně vyjádřit, změřit). Může se jednat o četnost konkrétního
projevu (např. opakované neshody s lidmi) nebo o jeho rozsahu (např. míra úzkostnosti).
V takových případech je možné rozpoznat hodnoty průměrné, průměru vzdálené až extrémní.
Výhodou tohoto pojetí normy je poměrná objektivnost a exaktnost, i když i zde se mohou
vyskytnout různé nepřesnosti v důsledku způsobu hodnocení. Znamená to, že získanou
hodnotu je nutné interpretovat citlivě a vzhledem k okolnostem i použité metodě (Vágnerová,
2014).
Posuzování normality je rovněž podmíněno sociokulturním prostředím, je odvislé od
souboru norem a očekávání dané společnosti. Obvykle tak bývá za normální považováno to,
co odpovídá konvenčním představám o plnění stanovené sociální role nebo chování, které by
bylo v dané situaci vhodné (Nakonečný, 2009). Přípustná míra společnosti k jednotlivým
odchylkám může být různá a v průběhu času se může proměňovat neboť, jak uvádí profesorka
evoluční psychologie Louise Barret: „Kulturní pravidla chování jsou adaptivní. Kulturní
změny však podle všeho probíhají v řádu generace.“ (Barrett, Dunbabar, Lycett, 2007:485).
Styl posuzování normality se v průběhu času mění s tím, jak se mění společnost, její názory a
kritéria hodnocení. Stanovení normy je odvislé od aktuální úrovně poznání. Mnoha projevům,
kterým lidé dobře nerozumějí nebo o nich nemají dostatek informací, přisuzují abnormální
charakter. Bývá to především v případech, kdy jsou tyto projevy nápadné a snadno upoutávají
11

pozornost. Tak se to děje často v postojích k některým onemocněním, zejména duševním.
Sociokulturní pojetí normality je vyjádřením postoje společnosti k hodnotám a normám
střední a vyšší sociální vrstvy a zbývající část společnosti je nemůže výrazněji ovlivnit.
Norma sociokulturní se promítá v postojích k odlišným lidem, jejichž chování bývá mnohdy
posuzováno jako nepřijatelné a zvláštní. K takovému hodnocení dochází z toho důvodu, že
vybočuje od běžného očekávání.
K významným faktorům, které ovlivňují nastavení normality, patří vliv médií. Přední
česká psycholožka profesorka Marie Vágnerová v této souvislosti používá termín „mediální
norma“ (Vágnerová, 2014:22). V její interpretaci je mediální norma to: „ ... co je opakovaně
a často atraktivním způsobem prezentováno jako žádoucí nebo standardní.“ (Vágnerová,
2014:22). Jako ilustrační příklad vlivu mediálního působení na změnu chování člověka,
můžeme použít, v posledních letech často zmiňovaný nárůst agresivního chování zejména u
dětí a mládeže.
Věk posuzovaného jedince je dalším, normu ovlivňujícím, faktorem. V hodnocení
normality tento faktor dává větší toleranci v přístupu k dětem a starým lidem. To znamená, že
některé projevy chování mohou v různých vývojových fázích člověka rozdílný význam a
mohou tak být posuzovány jednou jako standardní a jindy už jako odchylka. S větší
snášenlivostí bývají hodnoceny projevy starých lidí, u kterých lze předpokládat všelijaké
výkyvy způsobené přirozeným úbytkem schopností
Podstatný je také subjektivní názor jedince a jeho normativní měřítka. Každý člověk
hodnotí určité projevy subjektivně, tím se může posuzování normality u různých lidí více či
méně odlišovat. Odlišnosti v pojetí normy jsou určovány osobností jedince, jeho zkušenostmi
a případně i vlivem aktuální situace (působící na emoční ladění či celkové rozpoložení).
Jednotlivé

pojetí

normy

souvisí

rovněž

s intelektovou

rovinou

jedince,

s mírou

informovanosti a dovedností vhodně interpretovat realitu (Vágnerová, 2014). Vyjádřením
vztahu k nějaké hodnotě zaujímá člověk postoj k ní. Tento postoj je ovlivněn třemi
komponenty, kterými jsou:
1. Komponent kognitivní (smýšlení) – zahrnuje to, co si jedinec o dané věci myslí.
2. Komponent emotivní – obsahuje emoce, které daná realita v jedinci vyvolává
(sympatie, antipatie, hněv, obavu apod.).
3. Komponent konativní (behaviorální predispozice) – ukazuje snahu nějakým
způsobem se chovat vůči posuzovanému objektu (Nakonečný, 2009).
Lidé mívají odlišné postoje k projevům, jež vyvolávají silnou emotivní reakci, pokud se
nějakým způsobem dotknou jejich citlivé stránky nebo jsou spojeny s posuzováním někoho,
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k němuž mají vyhraněný vztah. V tomto případě nemůže být hodnocení zcela objektivní. Toto
se stává někdy i pracovníkům v pomáhajících profesích, u nich je důležité si tato omezení
uvědomit (Vágnerová, 2014).
Normalita může být hodnocena nekonečným množstvím způsobů a její hranice mezi
normou a abnormalitou bývá plynulá. Vymezení normality je ovlivněno mnoha faktory a její
různost je dána vztahem k sociálnímu kontextu. Nemá konstantní platnost, v průběhu času se
vyvíjí.
1.2 Depresivní porucha – vymezení nemoci
Každý člověk ve svém životě prožívá období, ve kterých převládá více pocit radosti,
štěstí, aktivity a kdy se věci „daří“ a období, která vnášejí do života smutek, pesimismus a
kdy se život zdá být obtížný.
Depresivní porucha, česky trudomyslnost (Vacek, 1996) nebo též chorobný smutek
(Koukolík, 2003), jež neodpovídají reálné životní situaci nemocného, je zdrojem narušení
uvažování člověka, chování i somatické funkce. Jejím důsledkem jsou potíže přizpůsobení a
sociální selhávání (Vágnerová, 2014). Pojmenování deprese má původ v latinském slovu
deprimere – jež je složeninou dvou slov de (dolů) a primere (tlačit). Přesné překlady uvádějí
utlačovat, umlčovat. V minulosti se pro duševní stavy člověka, které dnes označujeme
depresí, používal pojem melancholie (Vacek, 1996). Depresivní porucha je, v psychiatrickém
diagnostickém manuálu, zařazena do skupiny poruch nálady (afektivních poruch), a to
zejména jako jedna z fází bipolární afektivní poruchy (maniodepresivity). Afektivita je
definována jako: “Schopnost reagovat prostřednictvím citů a emocí.“ (Hartl, Hartlová, 2000).
Podstatou těchto poruch je změna nálady nebo afektivity většinou k depresi nebo k elaci
(nadměrné veselosti). Tato změna bývá obvykle provázena změnou celkové aktivity člověka.
Počátky jednotlivých fází poruchy často souvisí se stresovými situacemi nebo událostmi.
Různé podoby depresivní fáze jsou v MKN- 10 podle tíže onemocnění kategorizovány do tří
stupňů pod kódem F32 takto:
 Mírná depresivní porucha F32.0.
 Středně těžká depresivní porucha F32.1.
 Těžká depresivní porucha bez psychotických příznaků F32.2.
 Těžká depresivní porucha s psychotickými příznaky F32.3 (MKN – 10, 2006).
Další klasifikace fází depresivní poruchy je v MKN – 10 uvedena jako:
 Jiné depresivní fáze F32.8.
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 Depresivní fáze nespecifikované F32.9.
Dalším typem depresivní poruchy je periodická (rekurentní) depresivní porucha (F33), pro
kterou jsou charakteristické opakované epizody deprese tak, jak jsou vymezeny u depresivní
fáze mírné, středně těžké nebo těžké, bez samostatných fází nadnesené nálady a zvýšené
aktivity, jež splňují kritéria pro mánii. Další dělení periodické (rekurentní) poruchy podle
MKN-10 je shodné jako výše uvedených depresivních fází (MKN-10, 2006).
1.2.1 Charakteristika depresivní poruchy
Depresivní porucha, jakéhokoli typu těžkosti, které předchází úzkost, představuje
zhroucení určité intrapsychické a rovněž i interpersonální rovnováhy u jakékoli osobnostní
struktury a tím se liší i její kvalita a prožívání (Koukolík, 2004). Zpravidla se jedná o
specifickou, depresivní reakci na ztrátu – jak něčeho v nitru člověka samého, ztrátu něčeho,
co si člověk velmi cení nebo, co potřebuje ke své duševní rovnováze (sebeúctu, sebeovládání)
tak také něčeho mimo sebe, co jeho potřeby a přání uspokojuje. V současnosti se upustilo od
dřívějšího dělení deprese na endogenní (organická porucha chemie mozku), reaktivní (reakce
na nějakou stresovou příhodu), organickou (organické poškození mozku při úrazu, nádoru
apod.) a farmakologickou, zapříčiněnou působením některých léků (Praško a kol., 2005).
Deprese se vyznačuje řadou, pro ni, typických symptomů. Hlavním projevem deprese je
změna nálady, která je dlouhodobě nepříznivá, skleslá. Dalšími projevy jsou pocity bezmoci
(souvisí s narušeným sebepojetím) nebo bezvýchodnosti (váže se na hodnocení situace),
snížená energie a aktivita. Člověku se zhorší schopnost prožívat radost, přestává mít zájem
nejen o dosavadní koníčky, ale obecně o dění v životě. Pociťuje špatnou koncentrovanost a
značnou unavitelnost už po nepatrné námaze. Dalšími obvyklými příznaky depresivní
poruchy jsou pocity viny a bezcennosti, smutné a pesimistické vidění budoucnosti, poruchy
spánku či nechuť k jídlu a s nimi související úbytek na váze. (MKN-10, 2006). Emoční reakce
nemocného se odchylují od „normy“, mnohdy je podivně a nepochopitelně lhostejný i
k důležitým událostem celospolečenským. Nemohoucnost reagovat adekvátními emocemi se
promítá i ve vztahu k blízkým lidem, v extrémním případě může přerůst až do vzniku tzv.
afektivního stuporu, pro který je typická ztráta schopnosti emočně prožívat, nemocný jej
vnímá jako pocit prázdnoty. Narušení emočního prožívání je způsobeno kognitivní
dezorientací, kdy si nemocný interpretuje realitu na základě svého aktuálního stavu. Je
s podivem, že na opravdové ztráty a nesnáze často ani velmi nereaguje (Vágnerová, 2014). U
těžkých depresivních fází mohou být přítomny také sebevražedné myšlenky, sluchové
halucinace, které se převážně objevují jako obviňující nebo pomlouvačné hlasy a bludy,
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jejichž obsahem mohou být myšlenky například na hřích, nějakou hrozící katastrofu, za
kterou se nemocný cítí být odpovědný nebo že trpí některou z nevyléčitelných nemocí apod.
(MKN-10, 2006). Symptomem deprese je rovněž změna psychomotorického tempa.
Depresivní lidé se pohybují pomalu, hovoří monotónním hlasem, tiše a zpomaleně.
Depresivní porucha se odráží v celkovém vzhledu nemocného člověka, v mimice, která je
strnulá, výraz obličeje vypovídá o beznaději, jež cítí i držení těla je ochablé.
Vedle psychických symptomů depresivní poruchy pociťuje nemocný člověk také různé
somatické potíže, k nimž dochází v souvislosti s afektivní poruchou a které mají vliv na
fyziologické procesy v organismu, zejména na jejich zpomalení a utlumení. Například úzká
souvislost mezi onemocněním depresivní poruchou a kardiovaskulárním onemocněním je
dnes už vědecky dokázaná (Masopust, 2007.
1.2.2 Léčba depresivní poruchy
V léčbě depresivní poruchy je, z hlediska úspěšnosti a efektivity, vhodné pojetí
komplexní

léčby,

které

spočívá

ve

farmakoterapii,

psychoterapii

a

socioterapii.

Farmakologická léčba je indikovaná k uklidnění a zvládnutí akutních potíží. Účinnost
současných léků je značná a vedlejší účinky jsou ve srovnání s jejich pozitivním účinkem
nepatrné. Psychoterapie nabízí nemocnému podporu při postupné úpravě jeho stavu a změně
životního stylu, zaměřuje se na pacientovo porozumění vlastní situaci, pochopení onemocnění
a vytvoření lepšího vztahu k sobě i k okolnímu světu. Socioterapie je významná při
resocializaci nemocného především v oblasti pracovního uplatnění, když není možný návrat
na původní pracoviště (Vágnerová, 2014). Depresivní symptomy jsou do jisté míry obdobné
jako negativní příznaky doprovázející chronickou fázi schizofrenie, která bude obsahem
následující podkapitoly.
1.3 Schizofrenie – vymezení nemoci
Schizofrenie nejspíš existovala už odedávna a dnes předpokládáme, že její příznaky
vzbuzovaly ve společnosti rozbouřené reakce. První zmínka o ní byla objevena na 3400 let
starém fragmentu z Ajurvedy líčící bizarní projevy, které by mohly být pokládány za příznaky
schizofrenie: „‘stav, který je způsoben ďáblem a projevuje se žravostí, oplzlostmi, svlékáním
do naha, ztrátou paměti a nezvyklými způsoby pohybu.‘“ (Smolík, 1996 in Vágnerová,
2014:319). Spolehlivější vymezení nemoci a její určení ale má původ v mnohem pozdější
době, a to v minulém století. Ještě předtím ji v roce 1896 nazval německý psychiatr E.
Kraepelin jako dementia precox (předčasná demence), který tak usuzoval podle raného vzniku
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onemocnění (v dospívání nebo v mladé dospělosti) a postupného zhoršování kognitivních
funkcí i velkého úpadku osobnosti nemocného. Ovšem onemocnění nemusí mít pokaždé
maligní vývoj a snad i proto v roce 1911 švýcarský psychiatr Eugen Bleuler nabídnul nový
název – schizofrenie –, jež se užívá dodnes. Pojmenování schizofrenie má vyjadřovat
skutečnost, že u takto nemocných lidí dochází k rozštěpu, rozpolcení osobnosti a rozpadu
jednotlivých psychických funkcí (Vágnerová, 2014). S ohledem na jazyk může být termín
schizofrenie snadno vysvětlitelný, jako odvozenina z řeckého schizein (rozštěp) a phren
(mysl) a přeložený jako „rozštěpení duše“.
Schizofrenie patří do skupiny psychotických onemocnění při němž dochází ke změně
vnímání reality. Choroba je způsobena onemocněním mozku, jehož důsledkem jsou pro
nemocného člověka ztráta schopnosti rozeznat, co je skutečné, ztráta schopnosti srozumitelně
myslet a ztráta schopnosti komunikovat. Onemocnění je dáváno do souvislosti se
strukturálními a funkčními abnormalitami v mozku (Vágnerová, 2014). Stanovení diagnózy
schizofrenie není ani pro odborníky vždy snadné, neboť jejímu plnému rozvinutí předchází
období, ve kterém se vyvíjí často nemoc „plíživě“ (Vacek, 1996), a proto objevující se
příznaky onemocnění mohou být lehce zaměněny se symptomy jiné duševní nemoci v její
prodromálním (před propuknutím) fázi (Malá, 2005). Klinický obraz schizofrenie je
různorodý a jednotlivé příznaky mohou být rozděleny do čtyř skupin (Bankovská-Motlová,
Španiel, 20013 in Vágnerová, 2014:322):
1. „Psychotické symptomy, které jsou projevem nadměrného a zkresleného vyjádření
standardních funkcí (halucinace a bludy).
2. Poruchy iniciativy a motivace doprovázené sociálním stažením, které jsou projevem
úbytku standardních funkcí (apatie, afektivní oploštění, chudost řeči a pohybů,
sociální stažení).
3. Poruchy poznávacích funkcí, které se projeví narušením pozornosti, pamětí i
uvažování.
4. Afektivní symptomy, které se projeví změnou emočního ladění.“
Ke stanovení diagnózy schizofrenie jsou pro lékaře platné směrnice dvou klasifikačních
systémů: systém ICD-10 Světové zdravotnické organizace (WHO, mezinárodní klasifikace
duševních poruch) a systém DSM-IV Americké psychiatrické společnosti. V evropském
prostoru je většinou používán systém ICD-10 (Hell, Schüpbach, 2004). MKN-10 označuje
diagnózu schizofrenie obecně kódem F20 a její průběh lze pak dále specifikovat na:
 Chronický

F20.x0.

 V atakách s postupným defektem

F20.x1.
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 V atakách se stabilním defektem

F20.x2.

 V atakách s remisemi

F20.x3.

 Neúplná remise

F20.x4.

 Úplná remise

F20.x5.

 Jiný

F20.x8.

 Období pozorování kratší než jeden rok

F20.x9.

K rozlišení různých typů schizofrenie slouží kategorizace vymezená klasifikačním systémem
MKN-10 (MKN-10, 2006):
 Paranoidní schizofrenie F20.0, která je nejvíce se vyskytujícím typem schizofrenie
ve většině míst světa je a pro její stanovení diagnózy vedou typické symptomy
(relativně stálé bludy, jež jsou obvykle paranoidní a jsou často doprovázeny
halucinacemi, většinou sluchovými, a jinými poruchami vnímání. Poruchy afektivity,
vůle, řeči ani katatonní příznaky nejsou výrazné.
 Hebefrenní schizofrenie F20.1, určujícím vodítkem pro označení tohoto typu jsou
významné změny afektivity, bludy a halucinace jsou spíše prchavého či zlomkového
charakteru. Touto formou schizofrenie onemocnění nejčastěji mladí lidé (15 – 25 let)
a mívá špatnou prognózu v důsledku rychlého rozvoje „negativních“ příznaků.
 Katatonní schizofrenie F20.2, pro tuto formu schizofrenie jsou zásadní a převládající
psychomotorické poruchy, které se obvykle zmítají mezi dvěma extrémy, např. od
hyperkineze ke stuporu nebo od automatické poslušnosti k negativizmu.
 Nediferencovaná schizofrenie F20.3, je určena stavy, jež splňují všeobecná
diagnostická kritéria pro schizofrenii, ale neodpovídají žádné výše uvedené
subskupině nebo vykazují rysy více než jedné z nich, aniž by nějaký diagnostický
popis převládal.
 Postschizofrenní deprese F20.4, jedná se o depresivní ataku i dlouhodobějšího
charakteru, která nastupuje po odeznění schizofrenní psychózy. K vymezení
diagnózy musí být ještě přítomny některé typické schizofrenní příznaky, ale
v klinickém obrazu již nepřevládají.
 Reziduální schizofrenie F20.5, je určena chronickým stadiem ve vývoji schizofrenie,
u něhož je zřejmý rozvoj od počátečního stadia, které zahrnuje jednu nebo více atak
s psychotickými příznaky, jež jsou shodné se všemi všeobecnými kritérii pro
diagnostiku schizofrenie, až k pozdějšímu stavu, pro který jsou typické dlouhodobé, i
když ne vždy ireverzibilní „negativní“ příznaky a zhoršení.
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 Simplexní schizofrenie F20.6, bývá vzácně se vyskytující formou schizofrenie, u
které se pozvolna, ale progresivně rozvíjí bizarní chování, neschopnost vyrovnat se
se sociálními požadavky a snížení celkové výkonnosti.
 Jiná schizofrenie F20.8, do této kategorie se řadí schizoformní porucha nervové
soustavy

a

cenestopatická

(Huberova)

schizofrenie,

jejímž

projevem

je

hypochondrický stesk, pro který bývá nemocný nezřídka dlouhodobě vyšetřován
s negativním somatickým i laboratorním nálezem. Příčinu těchto stesků obvykle
vysvětlí až jejich narůstající bizarnost a výskyt některých charakteristických
schizofrenních projevů.
 Schizofrenie nespecifikovaná F20.9
Schizofrenie se vyskytuje po celém světě, její prevalence se uvádí 1 procento. Objevuje se
nejčastěji v mladém věku, mezi 15. - 35. rokem, u mužů o něco dříve než u žen. Etiologie
vzniku této nemoci není dosud přesně určena a předpokládá se, že na její propuknutí má vliv
řada faktorů biologických, sociálních a psychologických (Vágnerová, 2014). Definována je
jako porucha, která je všeobecně charakterizovaná významnými poruchami myšlení,
vnímání a afektivity (Hartl, Hartlová, 2000). Její příznaky se rozlišují na „negativní“ (apatie,
ochuzení řeči, autismus, emoční oploštění) a „pozitivní“ (bludy, halucinace, nápadnosti
v chování, formální poruchy v myšlení).
1.3.1 Charakteristika schizofrenie
Schizofrenie může vzniknout náhle nebo postupným vyvíjením. Už v období před
vypuknutím nemoci je možné u jedince sledovat nápadnosti v prožívání, reagování, chování a
výkonu. Tyto projevy nemají specifický charakter a postižený ani jeho okolí nepředpokládají,
že by se mohly prohlubovat až za hranici patologie. Charakteristické prodromální příznaky
jsou (Libiger, 2002, Ross a kol., 2010 in Vágnerová, 2014):
 Zvýšená zranitelnost, jež se projevuje neschopností snášet úzkost, sklonem
k depresi, nezvládáním vlastní impulzivity, omezením citového prožívání a
vyjadřováním emocí, ztrátou radosti.
 Nápadné introvertní zaměření, pro něž jsou typické sklon k sociální izolaci či ke
vztahovačnosti, uzavřenost, nesnáze v mezilidských vztazích, u kterých je
charakteristická ambivalentní kombinace přílišné závislosti a zvýšené kritičnosti
k blízkým lidem.
 Omezená schopnost osamostatnění, v podobě výrazné vázanosti na známé
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prostředí, projevující se obtížemi ve zvládání změn a upřednostňováním stereotypu.
 Ztráta spontaneity, projevující se nemluvností a omezenou aktivitou, hloubavostí,
sníženým výkonem, který není dán nedostatečnými schopnostmi, zhoršenou
koncentrací.
 Somatické stesky neurčitého charakteru, například snadná unavitelnost, nespavost
apod., se kterými může souviset celkově snížená výkonnost.
V důsledku onemocnění schizofrenií dochází k narušení vztahu k realitě, zpravidla na
počátku s doprovodem úzkostí, zmatku, vztahovačnosti a pocity neskutečnosti. Člověk vidí
souvislosti mezi věcmi, které ovšem spolu nesouvisí nebo se domnívá, že je součástí jeho
osoby to, co k němu nepatří. Některé části okolního světa (obličeje, nábytek, rostliny,
atmosféra ulice) nabývají pro nemocného takového významu, že se jimi cítí být centrem jejich
zájmu. Pod vlivem duševní nemoci se mění chápání smyslu věcí, událostí a lidského chování
(Vágnerová, 2014). Lidé trpící schizofrenií často hovoří o tom, že své tělo i svět okolo nich
vnímají jako odcizené, zkreslené, změněné, přízračné a schematické. Tyto popisované pocity
odcizení se nazývají: „ ... derealizace (odcizení světa), nebo jako depersonalizace (odcizení
vlastní osoby.“ (Dörner, Plog, 1999:89). Stejně jako u narušeného vnímání reality také
v myšlení se projevují dopady onemocnění: „Myšlení a jednání je roztříštěné a řídí se vnitřní
fantazijní logikou, což nemocného stále více vzdaluje od skutečnosti a blízkých lidí.“ (Kalina,
1987:15). Často není schopen rozlišit podstatné od nepodstatného. V emocionální oblasti je
charakteristické působení citové oploštělosti. Schizofrenií postižení lidé většinou nemívají
mnoho vztahů k druhým lidem. Nemocný člověk se zavírá do sebe (trpí autismem), do jeho
smyšleného světa s jinými časoprostorovými zákony, v němž halucinuje hlasy, vidiny nebo
změny svého těla, uniká přízrakům a cítí se být ohrožován neosobními, například vesmírnými
silami. Nezřídka se cítí pronásledován a tvoří si bludné představy o vlivech či osobách, které
na něj působí: „Ve svém těle je on sám někým jiným, např. obětí, viníkem loutkou, významnou
nebo zakletou postavou, prožívá panickou úzkost, hlubokou samotu, vinu, zármutek,
velikášské pocity nebo prostě prázdno a pusto.“ (Kalina, 1987:15).
Forma duševního onemocnění „zranění“ (Gabriel, Kašpar, Vaněk, 2014:8) schizofrenie
a její obsah plný strachů, úzkostí, bludů a halucinací nejsou u všech „trpících“ schizofrenií
stejné, případ od případu se liší. Schizofrenie se velmi hluboce dotkne osudů samotných
jednotlivců, ale i životů jejich blízkých (Kalina, 1987).
1.3.2 Léčba schizofrenie
Schizofrenie je nemoc, která je dnes léčitelná, i když ve většině případů nedojde
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k úplnému uzdravení. Během času obvykle dochází k různým výkyvům, ke střídání akutních
atak, které vyžadují hospitalizaci v nemocnici, s obdobími remise, kdy nemoc je přítomna bez
zjevných symptomů. Prognóza schizofrenie je odvislá od souhry biologických, psychických a
sociálních faktorů. Léčba bývá zpravidla kombinovaná, jejíž fundamentální částí je terapie
psychofarmakologická a doplněna je podpůrnou psychoterapií a socioterapií.
Způsoby terapie a jejich zacílení popisuje Vágnerová takto (Vágnerová, 2014):
Psychofarmakologická léčba – je používaná ke zklidnění pacienta, ke zvýšení odolnosti a
k usměrnění psychických projevů. Používány jsou neuroleptika, jež snižují napětí a úzkost.
Psychoterapie – tvoří podstatnou součást terapie, slouží k podpoře nemocného při zvládání
nemoci, k pochopení sebe sama a podstatě nemoci a přispívá ke zlepšení sociálních
dovedností pacienta.
Socioterapie – zaměřuje se na aktivaci nemocných a na podporu nebo znovuzískání
praktických dovedností.
Pří těžkých stavech v atace, kdy u nemocného nezaúčinkují léky je požívaná také terapie
elektrokonvulzivní (elektrošoky).
V období uzdravování nemocní pociťují paradoxně nezřídka smutek a prázdnotu, jež
jsou způsobeny únavou a „vyhasnutím“ v důsledku prodělané akutní ataky. Adaptace na
reálný svět pro ně bývá velice náročná V průběhu terapie je velmi významná týmová práce
pomáhajících profesionálů a ukazuje se, že úspěch terapie pomáhá zajistit rovněž možnost
spolurozhodování nemocného (Dörner, Plog, 1999).
1.4 Sociální dopad duševní nemoci
Nepříznivým sociálním aspektem duševní choroby je její stigmatizace, způsobená
neznalostí, neporozuměním stavu (co nemocný prožívá, co skutečně cítí) a v neposlední řadě
rozšířenými předsudky, zejména u schizofrenie.
U depresivní poruchy působí nemocný člověk na ostatní ve svém okolí tísnivě.
Afektivní porucha, ke které se deprese přiřazuje, bývá spojena se změnou aktivity jedince
v podobě útlumu, neschopnosti a domnělé neochoty cokoli dělat, a to lidi v jeho okolí (rodině,
zaměstnání apod.) dráždí. Oni také chodí do zaměstnání, musejí zvládnout chod domácnosti, a
nemocný nedělá nic a ještě k tomu druhé obtěžuje svými stesky. Pro okolí nemocného bývá
ještě snesitelné: „...převzít jeho povinnosti, ale akceptovat jeho nepřiměřeně pesimistickou
náladu představuje neúnosnou zátěž.“ (Vágnerová, 2014). Přestože, je pro člověka
s depresivní poruchou podpora jeho blízkých osob důležitá, oni sami ji, bez ohledu na
skutečnost, nepociťují jako dostatečnou. Vztahy s okolím jsou deformovány nepochopením
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příčin problémů a hledáním zapříčinění na straně nemocného i v počínání ostatních.
Schizofrenie ve většině případů dlouhou dobu ani jako nemoc nepůsobí, různé
nespecifické příznaky, které se objevují, mohou probíhat i za jiných okolností, např.
podrážděnost, vztahovačnost, úzkost, únava nebo nesoustředěnost. Nemocný přestává
rozumět světu okolo něho a uzavírá se do sebe, čímž dochází ke změnám ve vztazích
(rodinných, pracovních, přátelských) a v celkové atmosféře, která bývá nepřiměřeně napjatá.
(Dörner, Plog, 1999). Pro okolí se stává nemocný nepochopitelným a svým chováním
vzbuzuje v druhých pocity nejistoty, na které reagují a podle toho se k němu chovají.
Komunikace s člověkem stiženým schizofrenií je komplikovaná, jeho projevy jsou
neodhadnutelné a jen těžko ovlivnitelné. Neznalost problému ovlivňuje i představu o
možnostech zlepšení. Často lidé nevědí, co by se dalo dělat a důsledkem bývají pocity
bezradnosti a bezvýchodnosti, které podněcují potřebu hledat nějaké, alespoň trochu
akceptovatelné vysvětlení.
1.5 Stigmatizace a možnosti rehabilitace duševních poruch
Nemoci vyplývající z duševního stavu člověka - duševní poruchy – tvoří osobitou
skupinu nemocí. Není pravda, že: „ duševní nemoc, je jako každé jiné onemocnění“ (Malá,
2005:143).

Člověk

s duševním

onemocněním,

mimo

utrpení,

jež

mu

způsobují

charakteristické projevy choroby, se nachází v odlišném postavení, než v jakém se ocitá
člověk s nemocí somatickou. Duševně nemocný jedinec se ostatním lidem zdá zvláštní,
podivný, nesrozumitelný nebo neschopný, slabý a občas i hloupý, jeho chování okolí
nerozumí, a proto se ho většinou bojí. On trpí a negativní hodnocení či postoje okolí mu
přikládají další tíhu, se kterou se musí vyrovnávat. Tak dochází ke stigmatizaci
(„...společenskému předsudku vůči někomu, jemuž jsou pak připisovány záporné vlastnosti...“
(Hartl, Hartlová, 2000:565), na které se významnou měrou podílejí média a jejich zkratkové
poskytování informací. Někdy je pro nemocného rozsah stresu tak velký, že se odhodlá svůj
život ukončit. Častěji ale, než přistoupí k extrémnímu rozhodnutí, se pokouší utajit své potíže,
nemluví o nich a ani nevyhledává odbornou pomoc. Nemoc se tak stává tabu, jehož
důsledkem je posilování nedostatečného „vzdělání“ o tom, co skutečně s sebou duševní
nemoc nese a tak se stále „kypří půda“ pro udržování: „individuálních i skupinových
předsudků“ (Nakonečný, 2009:277) a vytváření „antipsychiatrické nálady“ (Vacek,
1996:351).
V oblasti o duševní zdraví ČR stále pokulhává za světovým standardem, současný stav
příliš neodpovídá požadavkům na moderní psychiatrickou péči. V rámci připravované
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transformace české psychiatrické péče, která byla vyhlášena v roce 2012 Ministerstvem
zdravotnictví ČR ve spolupráci se všemi kompetentními subjekty poskytujícími péči o
duševně nemocné pacienty/klienty, je už nyní podporován a realizován projekt systému
ucelené psychiatrické rehabilitace, který si klade za cíl; vytvořit jednotný systém rehabilitace
v lůžkových zařízeních se zacílením především na následnou psychiatrickou péči u lidí
s vážnou duševní poruchou, zlepšit prevenci psychotických onemocnění pomocí edukačních
brožur a webových stránek a v neposlední řadě dosáhnout lepší informovanosti o duševních
poruchách u laické i odborné ne psychiatrické veřejnosti. Podstatnými cíli v tomto projektu
jsou; vytvoření metodiky nově vzniklého systému psychiatrické péče a proškolení v dané
metodice odborných pracovníků (lékařů, psychologů a zdravotních sester) a pracovníků
prevence.
2. Metodika CARe
2.1 Vznik a zdroj inspirace
Používaný název pro metodiku CARe je zkratkou anglického názvu Comprehensive
Approach to Rehabilitation. Byla vyvinuta v 80. letech minulého století v Nizozemsku.
Jejími tvůrci jsou Holanďané Jean-Pierre Wilken a Dirk den Hollander. Oba autoři
věnovali vývoji metodiky celý svůj profesní život. Inspirovali se rehabilitačními přístupy
používanými ve Velké Británii a Spojených státech, kde se těmito přístupy odborníci snažili o
rovnocennou partnerskou spolupráci mezi klienty, jejich rodinami a pomáhajícími
pracovníky. Při definovaní psychosociální rehabilitace autoři vycházeli z definice Světové
zdravotnické organizace (World Health Organization, 1996), podle které je definována jako
proces, který dává člověku “příležitost dosáhnout optimální úrovně nezávislého fungování ve
společnosti. Zahrnuje jednak vylepšení schopnosti dotyčného jedince, jednak zavedení změn
v okolním prostředí s cílem umožnit život nejvyšší možné kvality lidem se zkušeností
s duševním onemocněním, které vytváří určitý stupeň postižení. Cílem psychosociální
rehabilitace je zajištění optimální úrovně fungování jednotlivců a společenství a minimalizace
postižení a handicapů s důrazem na možnost rozhodování jednotlivců o úspěšném životě
v komunitě.“ (World Health Organization, 1996: 2; Hollander, Wilken, 2016: 14-15). Autoři
metodologie CARe se opírají o následující definici: „Psychosociální rehabilitace je proces
zahrnující aktivity zaměřené na pomoc osobě s psychickými, sociálními a dalšími omezeními
s cílem maximalizovat kvalitu jejího života na osobní i sociální úrovni tak, aby tato osoba
mohla uspokojivě fungovat doma, v zaměstnání a v dalších prostředích, která si sama
zvolí.“ (Hollander, Wilken, 2016:15).
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CARe pojímá rehabilitaci v širokém kontextu. Svoji činnost soustřeďuje primárně na
klienta a toho vnímá celostně jako lidskou bytost a přitom nezapomíná na jeho životní
prostředí a na jeho sociální síť. Protože všechny oblasti života jsou vzájemně propojeny,
poskytuje podporu v různých sférách s cílem zlepšit kvalitu života. V holistickém přístupu
k nemocnému člověku věnuje pozornost různorodým sociálním faktorům, které kvalitu života
ovlivňují, mezi ně patří např. bezpečnost, pracovní příležitosti, legislativa (Hollander, Wilken,
2016:).
K významným osobnostem, které zásadním způsobem ovlivnily vznik metodologie,
patří britský psychiatr Douglas Bennett (Watts, Bennett, 1983). Jeho vliv se promítl v důrazu
na přizpůsobení okolního prostředí, které je důležitou základnou podpůrného systému procesu
zotavování. V Nizozemsku přispěl, k uplatňování britského přístupu mezi psychiatry,
renomovaný holandský psychiatr Detlef Petry. Sami tvůrci metodiky v jeho osobnosti spatřují
důležitý zdroj pro realizaci jejich záměru: „Svým způsobem byl pro nás zdrojem inspirace i
Petry sám. Na poli psychiatrické péče je Petry vzorem, svým klientům se snaží být nablízku,
jedná s nimi v první řadě na lidské úrovni a celá léta je doprovází. Zdůraznil v procesu
zotavení význam ‚rehistorizace‘, tedy přehodnocování příčin psychiatrického onemocnění.
Zavedl také pojem ‚triády‘, tedy spolupráce mezi klientem, rodinou a pomáhajícími
pracovníky“ (Hollander, Wilken, 2016:14). Vliv amerického přístupu, autoři CARe, promítli
do akcentování poskytování individuální a systemické podpory klientům. V rozvoji znalostí a
dovedností klientů převzali zkušenosti od význačného psychiatra Roberta Paula Libermana,
autora několika strukturovaných výcvikových modulů v oblasti psychiatrické rehabilitace.
Neméně důležitým zdrojem inspirace byl pro tvůrce italský kolega Franco Basaglia, který se
svými spolupracovníky sestavil systém komunitní podpory a jeho vliv na reformu
psychiatrické péče vedl k uzavření psychiatrických léčeben a zahájení veřejné služby
duševního zdraví. Itálie se tak v roce 1978 stala první zemí na světě bez psychiatrických
ústavů. Tento počin vyjadřuje to, že klienti jsou především občané (Hollander, Wilken, 2016).
Rok 2011 se stal významným pro metodologii CARe, neboť vznikla platforma CARe
Europe, orientovaná na výcvikové programy modelu CARe a na jeho využití v nejrůznějších
oblastech po celé Evropě a střední Asii. Jedná se o mezinárodní síť na podporu zotavení,
komunitních služeb a sociální inkluze. CARe směřuje ke zvýšení kvality života lidí
s psychosociálními problémy za pomoci zprostředkování podpory (Hollander, Wilken, 2016):
 v uskutečňování jejich přání a cílů,
 ve zdolávání symptomů nemoci, vyrovnávání se zranitelností,
 v postoji k prostředí, které je s jejich přáními a cíli v souladu.
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Řídícími principy modelu, jež vedou ke zkvalitnění života duševně nemocných lidí, jsou:
přání, prostředí a zranitelnost. Využití CARe je především v komunitních službách i
v lůžkových zařízeních. Je příhodný pro všechny klienty, kteří

mají zkušenost

s psychosociálními problémy bez ohledu na těžkost jejich obtíží nebo stadium jejich procesu
zotavení.
2.2 Metodika CARe v České republice
V České republice proběhlo první vzdělávání v letech 1999 – 2001. CARe se stala
zakrátko nejrozšířenější metodikou psychosociální rehabilitace, zejména v komunitních
službách. Mezi zdravotnické pracovníky vstoupila intenzivně v letech 2015 – 2016, kdy se
uskutečnil trénink trenérů v CARe pro pracovníky psychiatrických nemocnic po celé ČR.
Zavádění metodiky CARe se uskutečňuje v rámci projektu S.U.P.R.1 – Vytvoření Systému
Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho využití v lůžkových zařízeních následné péče.
V období transformace psychiatrie, která je připravována Ministerstvem zdravotnictví, se
může model CARe stát významným a velmi kladným pomocníkem pro profesionály
z různých prostředí (psychiatrické nemocnice, centra duševního zdraví, neziskové
organizace). Výhodami modelu CARe jsou:
 jednoduchá a dobře srozumitelná metoda pro pracovníky i klienty,
 vychází z konceptu zotavení,
 komplexní přístup prohlubující osobně-profesionální vztah, zaměřený na silné a
osobní zkušenost lidí s duševním onemocněním,
 použitelný v komunitních službách i psychiatrických nemocnicích (flexibilní –
přizpůsobí se úrovni potřebné péče, daným podmínkám, cílové skupině atd.),
 zahrnuje postupy a nástroje pro udržení a evaluaci zavedení modelu do praxe.
2.3 Klíčové prvky a proces modelu CARe
Model CARe je postavený na třech základních principech:
1. Zaměření na přítomnost
2. Zaměření na silné stránky - zplnomocňování
3. Zaměření na rozvoj a zotavení
Princip zaměřený na přítomnost, jež klade na první místo lidskou bytost, nikoli nemoc, či
S.U.P.R. je projekt zaměřený na vyhodnocení stávající péče a vytvoření nového jednotného systému
rehabilitace v lůžkových psychiatrických zařízeních se zaměřením na následnou psychiatrickou péči u lidí
s vážným duševním onemocněním. V projektu je zapojeno 13 psychiatrických nemocnic a léčeben.
1
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problém, je zacílený na vztahy mezi klientem a pomáhajícím pracovníkem, který se, podle
Andriese Baarta, duchovního otce teorie přístupu zaměřeného na přítomnost, ze které principy
CARe vycházejí: „pozorným a obětavým způsobem zapojuje do reality druhého člověka.“
(Baart, 2001 in Hollander, Wilken, 2016:38). V praxi jde o to, že pomáhající pracovník se
snaží rozpoznat, co je pro klienta riziko. Co je v nějaké určité situaci pro konkrétního člověka
zásadní. O co usiluje si zachovat, čemu se touží vyhnout a co chce získat. Z čeho má strach a
po čem touží. Pomáhající pracovník se snaží porozumět racionálnímu základu zvláštního
chování. Na základě získaných informací si pracovník vytváří představu toho, co je pro
klienta možné udělat a v jaké roli nebo pozici mu může být prospěšný on sám. Neznamená to
ale, že pracovník zůstává pasívním posluchačem, naopak hned od začátku začíná hledat smysl
a zákonitosti života a chování daného člověka. Van der Laan upřesňuje, že pojem „být
přítomen“ neznamená pasivní proces sezení a čekání, ale že je to způsob permisivní
intervence (Van der Laan,1998). Pomáhající přitom nezapomíná pracovat na vybudování
rovnocenného vztahu, znamená to, že v rámci vedení ukazuje také svou lidskou stránku, která
pomáhá usnadnit cestu k vytvoření partnerství a rovnocennosti, v tom smyslu, že každý jsme
jiný, ale každý máme svoji hodnotu. Metodika CARe v tomto kontextu používá termín osobní
pouto: „Lidská bytost skrývající se za klientem se spojí s lidskou bytostí skrývající se za
pomáhajícím pracovníkem. Pomáhající pracovník se ‚nabídne‘, přičemž počítá s tím, že klient
má právo klást otázky, které, přísně vzato, jsou mimo odborný rámec pomáhajícího
pracovníka.“ (Hollander, Wilken, 2016:39). Přístup přítomnosti je postavený na tom, být
druhému k dispozici. Základem vztahu je blízkost, péče a uznání hodnoty člověka. Utrpení,
které pociťují lidé nepřijatí společností, je prosyceno jejich osamělostí a izolovaností. Prostá
možnost sdílení pocitů je činí snesitelnějšími. Podstatné je „pouhé“ uznání utrpení, ujištění, že
na druhém člověku záleží, i když se odlišuje. Pomáhající odborník: „...nejen ‚něco‘ dělá, ale
také ‚umožňuje‘. Ne vždy je důležité něco konat. Někdy je to zcela zbytečné a někdy je to
dokonce nemožné. ‚Být přítomen je často jediné, co je třeba, a někdy je to jediná možná
činnost. Nejedná se ale o formu apatické bezmoci, nýbrž o formu pozornosti, o nabídku
soucitu a uznání.‘“ (Hollander, Wilken, 2016:41).
V metodice CARe jde o vytvoření blízkosti, která je protikladem odstupu. V běžné
praxi jde o hledání optimálního vztahu. Pomáhající pracovníci ale někdy pracují spíše s
přístupem „optimální vzdáleností“, která by jim měla přispět k odstranění rizika, že se
dostanou kvůli vztahu s klientem do problémů. Kopřiva, v kontextu udržování hranic ve
vztahu klient – pomáhající pracovník, zmiňuje hranice jako ochranu: „Ani pomáhající
pracovníci nejsou ušetřeni úzkosti a tíhy v kontaktu s těžkými situacemi svých klientů a
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pacientů. Ulevují si od ní také zdůrazněným oddělením se – cynickými hovory nebo jen
věcným soustředěním pouze na praktickou stránku pomoci.“ (Kopřiva, 2000:82). Tento
způsob práce je užitečný v případě, že se pracovníkovi nedaří jasně vymezit hranice mezi
důvěrností a profesionalitou. Nejde o vytvoření „jakéhokoli vztahu.“ (Vymětal, 2001:97).
Přístup práce založený na přítomnosti však neznamená odstranění hranic, ale spíše jejich
obohacení. Vychází ze skutečnosti, že pomáhající pracovník je primárně lidská bytost a pak
teprve vykonává funkci odborníka. Jak už bylo zmíněno, v každém případě ale jde o
vytvoření vztahu. Například výzkum v účinnosti intervence jednoznačně ukazuje, že vztah
patří u jakéhokoli psychoterapeutického přístupu nebo u jakékoli psychoterapeutické školy a u
jakékoli intervence mezi nejúčinnější faktory. „V rámci vztahu se také vše ostatní
v psychoterapii odvíjí. Vztah vytváří základ a pozadí jakéhokoli psychoterapeutického
působení. Vztah je základem navozování změny psychologickými prostředky v terapeutickém
smyslu. To si nemyslím jenom já, jedná se dnes už o základní tvrzení každého typu
psychoterapie.“ (Vymětal, 2001:97). Vztah, který i navzdory profesionalitě a patřičných
hranic, v sobě obsahuje základní proměnné: akceptaci, empatii a autenticitu (Sollárová, 2005).
Způsob práce CARe na základě přítomnosti se opírá o práci s životní realitou člověka.
Poznání celého života člověka dává pracovníkovi více než jeden pohled na určitou
problémovou oblast. Prvořadým úkolem není klienta uzdravit, ale v nouzi mu být k dispozici.
Filozofie přítomnosti se tímto odlišuje od filozofie intervenční. Zdravotní péče většinou
probíhá standardními postupy: příjem, diagnóza a intervence. Tento postup je zpravidla
účinný, efektivní, systematický a zaměřený na řešení. Na vztah s člověkem obvykle nebývá
brán zřetel a v tom se zásadně odlišuje od CARe. Neznamená to však, že by intervence byla
špatnou metodou. Je bezesporu užitečná, potřebná a nezastupitelná. Je možné ji nezávisle
uplatňovat v situacích, ve kterých postačuje profesionální vztah a kde problémy nejsou
nadmíru komplikované. Kupříkladu v ambulanci první pomoci v nemocnici, kde je potřeba
„pouze“ kompetentní lékař, který poskytne rychlé a účinné ošetření. Ale i takováto intervence
může mít přidanou hodnotu v podobě pozorného, přátelského a empatického přístupu lékaře
či jiného pracovníka. „Člověk je vztahová bytost od narození do smrti, jak ve zdraví, tak i
v nemoci a jestli má byt terapie humánní, bude v ní lidský vztah vždy podstatný.“
(Kocourková, 2001:93).
Charakteristické pro práci s přístupem přítomnosti je sbližování. Výchozí krok je
přiblížení se pomáhajícího odborníka k druhému člověku. Pro pochopení jeho příběhu je
ideální navázání kontaktu s klientem v jeho vlastním domácím prostředí. Domovem se pro
některé klienty dlouhodobě staly nemocnice, léčebny nebo chráněná bydlení, které ale nejsou
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jejich přirozeným životním prostředím. Rozhovorem pak pracovníci zjišťují informace o
jejich dřívějším přirozeném prostředí, přibližují se klientovi bez ohledu na to, v jakém
prostředí žije se snahou poznat jeho duševní svět. Problémy lidí, které pracovník odhalí, tvoří
jen určitou část jejich života, proto se pokouší vyhledávat lidi zápolící s problémy a
porozumět jejich smyslu, který aplikují na svou vlastní realitu. To samé platí v případech, kde
je přítomna krize a stres. Opět je pro pracovníka základní cestou se dotyčnému věnovat, nejen
vyřešit problém. Ovšem, že v některých situacích je nutné zasáhnout a akutním problémem se
zabývat v prvé řadě, ale pak znovu pomáhající pracovník směruje pozornost na celého
člověka v kontextu jeho životní situace. Robert J. Sternberg říká, že: „ ... psychoterapie nebo
léky mohou změnit symptomy některých nemocí bez toho, aby vůbec něco udělaly pro zlepšení
vztahu, který způsobuje problém..., přičemž nejefektivnější by bylo buď změnit vztah, nebo
příběh.“ (Sternberg, 2008:12). V CARe se v tomto případě upozorňuje na to, že o co je
pracovník ve větší časové tísni, o to více musí „zpomalit“. CARe je v tomto kontextu posílená
prohlášením již výše zmiňovaného nizozemského psychiatra Detlefa Petryho: „Čas nehraje
roli, a to ani v době krize. Osobní historie nakonec vždy zvítězí nad odbornou anamnézou a
akutní krizi lze správně pochopit pouze z hlediska komplexní biografie jedince.“ (Petry, 1993,
s. 120 in Hollander, Wilken, 2016:42). Při práci s lidmi, jež jsou z různých důvodů málo
komunikativní nebo nemají sociální dovednosti, je navazování kontaktu a vytváření pocitu
angažovanosti opravdovým uměním a je obzvláště cenným pro lidi, kteří jsou dlouhodobě
zranitelní.
V práci s přístupem založeném na přítomnosti, je veškerá činnost zacílena k pomoci
druhému člověku. Přináší mu zplnomocnění, využívá jeho nadání a vytváří pojítka mezi ním
a ostatními lidmi. Zplnomocňování, které je prováděné metodou CARe je: „...proces
posilování, v rámci kterého se jednotlivci (stejně jako organizace a společenství) vyrovnávají
s vlastní situací a prostředím získáváním kontroly, zdokonalováním kritického myšlení a
odvahou se zapojit.“ (Hollander, Wilken, 2016:44). Během zplnomocňování je kladen důraz
na zdraví, životní pohodu, silné stránky a vlivy okolního prostředí, nikoli na problémy,
nebezpečné činitele a individualizaci potíží. Pomáhající pracovníci se zaměřují, i když si jsou
vědomi zranitelnosti, na silné stránky a potenciál klienta. Karl Rogers se dívá na člověka jako
na toho, který „má potenciál pro dozrávání a plné fungování.“ (Rogers in Sollárova,
2005:79). Karl Rogers prezentoval svůj radikálně nový pohled. „V přístupu změřeném na
člověka vidí malou a tichou revoluci, směřující k více důležitější změně v lidském vnímání
možného, které vnímá jako radikální změnu.“ (Rogers in Sollárová, 2005:83). Ján Praško
(2001) říká, že zvláště ti pacienti, kteří mají pocit, že všechno zkazili, potřebují někde
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konkrétně vidět, že to může být i jinak, potřebuji hmatatelné důkazy, že něco dokáží. Oni
sami se mohou přesvědčit, že něco zvládnou. „Jestliže ale převezme zodpovědnost postupně
krok po kroku, přesvědčí se sám, že je toho schopen. Nikdo nikoho nepřesvědčí lépe než
člověk sám sebe.“ (Praško, 2001:183). Cílem zplnomocňování je zmírnit nežádoucí stránky
dané situace pátráním po stránkách příznivých. Činnost orientovaná na zplnomocňování je
snahou o podpoření vnitřního potenciálu člověka a potenciálu nacházejícího se v jeho
přirozeném prostředí, jež by mohly přispět k procesu zotavování nebo rozvíjení.
V metodice CARe je proces, který vede k uzdravení člověka nazýván zotavování a
konečná fáze procesu pak zotavení nikoliv vyléčení. Za vyléčení je totiž považováno získání
stavu, ve kterém se člověk nacházel před propuknutím nemoci, ale velkému počtu lidí se život
nezvratně změní a spousta onemocnění je celoživotních. Zotavování je pojímáno především
jako individuální proces „uzdravování“, při kterém jde o hledání způsobu, jak se s nemocí
nebo handicapem a s jejich dopady naučit žít. Radkin Honzák také zdůrazňuje spolupráci
pacienta. Říká, že v nemoci se uplatňují některé škodlivé scénáře a hry a naší úlohou je spolu
s pacientem tyto „destruktivní scénáře přestavět.“ (Honzák, 2001:158). Diagnóza
onemocnění, zejména duševního, přináší stigmatizaci paradoxně už od zdravotnických
profesionálů v podobě doporučovaného omezení stresu a přílišné zátěže a nezřídka tak ovlivní
dosavadní smysl života člověka. Ale reálný život je plný stresu a výzev i pro člověka, který
má duševní onemocnění. Americká peer konzultantka Patricia Deeganová vymezila několik
důležitých aspektů v procesu zotavování (Deeganová in Hollander, Wilken, 2016:22):
 „Proces zotavení je z velké části procesem vnitřním.
 Nejedná se o přímočarý proces, cesta vedoucí k zotavení je lemovaná mnoha pády a
opětovnými vzestupy.
 Klíčem k zotavení je přijetí skutečnosti, že co je pryč, již nelze vrátit.
 Přijetí je aktivní proces, který vyžaduje značné osobní úsilí.
 Proces zotavení je především procesem učení a zrání.
 V aktivní snaze o překonání následků onemocnění mohou být další lidé zapojeni
např. v roli partnera či učitele.“
Těžištěm procesu zotavování je vzdání se původní identity a nalezení nové a taktéž i
životního smyslu. Jedná se o individuální proces (znovu)objevení bytostního jádra, které je
ukryto pod maskou. Tento postup se obyčejně neobejde bez bolesti, ukazuje člověku i jeho
zranitelná místa. Ve výsledku však tato cesta směřuje k nezávislosti – svobodě. Celý proces,
pozitivního obrazu o sobě, významně podpoří vyzdvihování silných stránek. Součástí procesu
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zotavování je rovněž učení, jak přijmout do života i potíže a negativní zkušenosti. I tato fáze
procesu s sebou nese nejprve bolest, v podobě pádu do „rokle“, ale teprve důkladná analýza
krize pomůže k jejímu zpracování. Klíčovou roli v podpoře člověka procházejícího tímto
procesem zotavování sehrává jeho okolí – rodina, přátelé a pomáhající pracovník. Někdy ale
výroky z úst pomáhajících odborníků, jež jsou myšleny v tom nejlepším slova smyslu:
„...budete potřebovat pomoc po celý zbytek života...“ nebo „ ... tahle nemoc Vám nedovolí
fungovat tak, jak jste byl/a zvyklý/á...“, zaostávají za nejnovějšími vědeckými poznatky
v rámci zotavení se z psychiatrického onemocnění. Není ojedinělé, že nemocní lidé
s pomáhajícími pracovníky často zápolí. Důvodem může být obecné vyškolení pomáhajících
pracovníků tzv. vyřešit problémy, nebo se může jednat pouze o neporozumění projevům
příslušné nemoci, kdy může dojít k překrytí projevů psychopatologie a určité fáze procesu
zotavování. Například konfliktní jednání klienta může být přisuzováno projevům poruchy
osobnosti, zatímco ve skutečnosti je zasažen žalem. Rovněž hierarchické postavení ve vztahu
mezi pomáhajícím a klientem, kdy autorita pomáhajícího je automaticky nadřazena nad
klientem, vytváří ve vztahu nesoulad. Podle Michela Foucaulta je psychiatrický vztah
založený na čtyřech principech, z kterých je jeden „autorita lékařovy osobnosti“, což
znamená „podřízený a závislý statut nemocného. Lékař zastupuje otce a zákon, který umí
rozkázat, ale také uklidnit a pohladit.“ (Foucault in Hartl, Hartlová, 2000:690). Metodika
CARe do této oblasti přináší nový rozměr. Zaměřuje se na vytvoření vztahu horizontálního –
rovnocenného, přičemž profesionalita pomáhajícího je považována jen jako jeden element
pomoci v zotavování, ve kterém ale tím nejdůležitějším zdrojem stále zůstává samotný příběh
klienta. „Pacient potřebuje především, přijetí.“ (Honzák, 2001:157).
Výzkumníci v posledních patnácti letech rozšířili dosavadní poznatky o procesech a
faktorech zotavování (Wilken 2010) z nichž vyplynulo, že vývoj nemoci není přímočarý, ale
v rámci zotavování je postupný nebo nárazový (relaps, stagnace) a každý je individuální.
Rovněž sféry rozvoje, časový rozsah ani meze zotavení se nedají předem určit. Z výzkumů
faktorů, které mají na zotavení vliv, vzešla jejich možnost seskupení a byly označeny pilíři
procesu zotavení (Hollander, Wilken, 2016). Sestávají z motivace, identity, znalosti a
dovednosti, postavení a rozvíjení smyslu a ze sociální i materiální podpory.
Vyrovnávání se s jakýmkoli vážnějším onemocněním vždy pro člověka znamená, projít
jednotlivými fázemi procesu zpracování stanovené diagnózy, kterými jsou: šok, odmítání,
agrese, smlouvání a smíření (Vágnerová, 2014). Také v procesu zotavování prochází klient
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typickými fázemi2: ochromením z postižení, zápasem s postižením, životem s postižením a
životem přesahujícím postižení. Po počátečním krizovém stadiu klient přechází do etapy
reorientace - zpracování, ve které se stabilizuje díky přijetí nemoci a zranitelnosti.
Nadcházející stadium procesu je charakteristické vyrovnáváním se s dopady prožitého
soužení a hledáním nového smyslu a nových eventualit. Závěrečnou fází procesu zotavování
je reintegrace, ve které sehrává významnou úlohu pro klienta podpora nabízená z vnějšku.
Zotavování bývá charakterizováno jako: „ ... proces neustálého vyjednávání mezi vnitřními a
vnějšími silami.“ (Hollander, Wilken, 2016:30). Člověk svádí vnitřní boj s touhou po
uchování rovnováhy proti přání znovu vykročit směrem k běžnému fungování ve společnosti.
Popis péče pomáhajícího pracovníka směřující k zotavení byl vyprofilován do
následujících bodů (Hollander, Wilken, 2016:31):
 „je přítomen (a je pozorný);
 užívá svůj profesionální referenční rámec šetrně a diskrétně;
 vytváří prostor pro osobní příběh člověka, podporuje jeho formulaci a zapadá do ní;
 rozeznává a podporuje využívání silných stránek dotyčného (zplnomocnění), jak na
individuální, tak na kolektivní úrovni;
 uznává, maximálně využívá a kultivuje odbornost založenou na zkušenostech;
 uznává, maximálně využívá a kultivuje podporu ze strany ostatních významných
osob;
 zaměřuje se na zmiňování utrpení a posilování vlastní kontroly/nezávislosti člověka.“
Metodika CARe, která je odborníkovi v práci s klientem průvodcem na cestě ke zkvalitnění
života klienta, obsahuje šest fází a činností:
1. Budování a udržování skutečného vztahu.
2. Získání informací, které přispějí ve spolupráci s klientem k vypracování jeho
Osobního profilu.
3. Pomoc jedinci vyjádřit jeho přání, učinit rozhodnutí a stanovit cíle (s ohledem na
jeho zdroje a podmínky okolí).
4. Pomoc klientovi při sestavení osobního plánu (zahrnující i plán podpory).
2

Tyto fáze byly definovány na základě výzkumu, který byl realizován Leroim Spaniolem a kol. (2010). Studie
byla realizována v duchu obnovy péče u pacientů se schizofrenií a byla provedena kvalitativní longitudinální
analýza s jednotlivci účastnícími se rehabilitace. Cílem studie bylo identifikovat témata spojená se zlepšením
funkčních a subjektivních zkušeností s nemoci. Náhodně bylo vybráno dvanáct jedinců s diagnózou schizofrenie
nebo schizoafektní poruchou. Pacienti měli za sebou dvouletou psychiatrickou rehabilitaci a každá osoba byla
dále sledována další čtyři roky. Každé čtyři až osm měsíců se každá osoba účastnila semistrukturovaného
rozhovoru, kde pacienti referovali o svých současných životních zkušenostech. Nahrávky byly nezávisle
hodnoceny třemi posuzovateli. Kvalitativní analýza charakterizovala proces obnovy a definovala zmíněné fáze
zotavení.
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5. Pomoc při realizaci vytvořeného plánu.
6. Pozorování postupu; učení, evaluace a adaptace.
2.4 Základní nástroje metodiky CARe
S ohledem na celkovou filozofii Modelu CARe jsou nástroje pojímány „pouze“ jako
postupy toho, jak uchopit spolupráci s klientem, přičemž stěžejní zůstávají stále tři pilíře
(přítomnost, silné stránky, zotavování) a principy CARe (kvalita života – přání, zranitelnost,
prostředí). Nástroje, které odborník používá v práci s klientem, se uplatňují podle potřeby
klienta v souladu s jeho očekáváním, jeho potřebami a vzhledem ke vztahu, který je mezi
klientem a odborníkem navázán (např. někdo dává přednost strukturované práci a pomáhá
mu, když vidí před sebou strukturovaný formulář a jasnými otázkami a jiný člověk se může
při takové způsobu práce úplně uzavřít). Je tedy na pracovníkovi, aby byl dostatečně vnímavý
a flexibilní a klientovi nabídnul takovou strukturu a formu práce, která co nejvíce nasedá na
aktuální připravenost a potřebu klienta. Nástroje usnadňují pracovníkovi i klientovi neztratit
orientaci v přílivu mnoha informací. Těmito nástroji jsou:
 Osobní profil (profil silných stránek klienta a prostředí), případně Podpůrný osobní
profil – vychází z klienta a je určený jemu.
 Osobní plán – slouží jako „akční“ plán klienta a zároveň jako harmonogram pro
klienta i pomáhajícího pracovníka.
 Skupinové koučování jako metoda práce na podporu jednotlivých členů týmu
Metodika CARe je nabízenou metodou, která dokáže u duševně nemocných lidí podporovat
zotavení. Pro její efektivní uplatňování je nezbytné, aby byla pevně zakotvena v organizační
struktuře. Pomáhající odborníci se učí osvojovat si metodiku prostřednictvím kvalitního
základního výcviku, na který navazují průběžné supervize ve formě individuální i týmové.
3. Supervize
V kontextu tématu této práce a s ním souvisejícími předchozími dvěma kapitolami, je
kapitola supervize souvislým navázáním na problematiku duševních onemocnění a možností
jejich zotavení. Práce s psychiatricky nemocnými lidmi je obzvláště obtížná pro pomáhající
pracovníky, v jejímž důsledku jsou pak snáze ohroženi syndromem vyhoření „burnoutem“
(Havrdová, 1999), k jehož významnému snížení pravidelná supervize přispívá. Smyslem
supervize je, aby byl pomáhající pracovník schopen svoji činnost vykonávat co nejlépe a jeho
úsilí vedlo ke zkvalitnění života lidí s handicapem respektive nemocí.
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3.1 Uplatnění Supervize
Supervize se uplatňuje zejména v profesích zacílených na práci s lidmi, tedy
v sociálních službách, ve zdravotnictví, v řízení lidských zdrojů a postupně v oblasti
vzdělávání a výchovy apod. Je ale možné ji využít kdekoliv, kde jde o kontakt profesionála
s klientem například v bankovnictví, obchodu, službách (Venglářová a kol., 2013).
3.2 Vymezení pojmu supervize
Název supervize je složen ze dvou latinských slov super (nad) a videre (hledět, vidět).
Supervize má svůj jazykový původ v angličtině, tam znamená dohled, dozor nebo také
kontrolu, řízení a vedení. Supervize se pak stává, odvozeno z názvu, jakýmsi nadhledem
respektive vhledem do situace. Termín supervize má mnoho významů, jež se odvíjejí od
profesních zaměření určitých skupin. Uplatňován byl ještě před tím, než se začal používat
v kontextu podpory jednotlivců nebo týmů při práci s klienty. V Akademickém slovníku
cizích slov je uváděna supervize jako: „‘dohlížející program organizující práci systému na
zpracování dat‘“ (Akademický slovník in Broža, 2009:13). Pojem supervize je dnes nejčastěji
spojován s širokým spektrem činností v pomáhajících profesích - zdravotnictví, sociální
práce, poradenství, psychoterapie apod. V kontextu pomáhající profese se porozumění pojmu
supervize proměňovalo v souvislosti právě s dohlížením na vykonávání práce. Vymezení
supervize není zcela jednoznačné, v odborné literatuře můžeme nalézt mnoho definic a mnoho
pohledů na základní principy supervize. Koláčková definuje supervizi jako celoživotní formu
učení, která je zaměřena: „na rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí
supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního potenciálu v bezpečném
a tvořivém prostředí. Z instituciálního hlediska je supervize profesionálním postupem
pozorování, reflexe profesní praxe i postgraduálního vzdělávání.“ (Koláčková in Matoušek,
2008:349). Hess nazývá supervizi jako: „čistou mezilidskou interakci, jejímž obecným cílem
je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, ve snaze
zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem“. (Hess in Hawkins, Shohet,
2016:59). Jiná, zahraniční, teorie vymezuje supervizi jako: „osobní kariérové-profesní
poradenství. Jejím úkolem je to, aby byla jednotlivcům, skupinám nebo týmům odborníků
umožněna individuální a sociální sebereflexe. Cílem této reflexe je ověření a optimalizace
profesních a metodických postupů.“ (Rappe-Giesecke, 2004:3).
Supervize je nejčastěji definovaná jako vztah mezi dvěma nebo víc lidmi, jehož cílem
je napomáhat udržovat či rozvíjet profesionalitu odborníka v pomáhajícím povolání.
„Předmětem (i subjektem) je vždy konkrétní odborník (odborníci) a jeho (jejich) odborná
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činnost v konkrétním kontextu. Východiskem je sdílená živá zkušenost. Smyslem a cílem jeho
(jejich) supervize je, aby byl schopen (byli schopni) svou činnost dělat co nejlépe“ (Havrdová,
Hajný a kol., 2008:40). Úkoly supervizora se obvykle vztahují nejen na rozvinutí zručností
supervidovaného v jeho profesionálním zařazení, ale i na rozvoj úsudku a vlastností
supervidovaného ve vztahu k jeho profesionální roli a identifikování se s ní: „Supervizor je
člověk schopný nestranně, avšak zaujatě, starostlivě a se soucitem, prohlédnout terén
poradenské praxe a tudíž často postřehnout detaily, které se vznáší v periferním vidění
supervidovaného a nejsou vždy jasně a zřetelně viditelné.“ (Carroll, Tholstrupová, 2004:19).
Jako klíčové pojmy jsou v supervizi uváděny dialog a reflexe. David Bohm dialog
popisuje jako cestu k odhalení procesu vlastního myšlení a bloků v něm, jež vede v chápání a
naslouchání druhým, vznikající z potřeby bránit vlastní ideje a vzorce myšlení. „Pokud je
předmětem dialogu pracovní situace, kontext a postupy či vztahy pracovníka k profesi, ke
klientům či spolupracovníkům, přičemž jeho smyslem je překročit bloky, jež brzdí tvořivost,
spolupráci a kvalitní výkon, stává se takový dialog supervizí“ (Havrdová, Hajný a kol., 2008:
19). Dialog je příležitostí pro vytvoření prostoru k reflexi tzn. zastavení, obrácení se zpět či
obrácení k sobě. V procesu reflexe dochází k vynořování postřehů, jež se krok za krokem
samy komponují do nových souvislostí nebo do většího pochopení známých souvislostí.
Výsledným efektem je pak radostné překvapení a pocit nabývání nové energie. „Pokud je
předmětem reflexe pracovní kontext a pracovní proces, s cílem poznat a pochopit, a tím se
dostat k lepšímu přístupu ke klientům, kolegům či způsobům práce, jde o supervizi“
(Havrdová, Hajný a kol., 2008:21).
Dnes je supervize pojímána v širokém spektru přístupů, přesahuje hranice
psychoterapeutických škol a směrů, jde napříč pomáhající profesí (Šimek, 2000). Stala se
nezbytnou součástí „psychické hygieny“ pomáhajících odborníků i manažerů. Postupně se
vyvíjí v samostatnou profesi, jež se neshoduje jen se vzděláním zkušeného psychoterapeuta,
ale získává integrativní charakter.
3.3 Funkce a cíle supervize
Účelem supervize je zlepšení profesionálního chování ku prospěchu klienta: „obecným
účelem supervize jako profesionální aktivity je zlepšení či udržení kvality služby. Takového
účelu lze ovšem dosahovat různými cestami podle situace, do níž je supervize zasazena.“
(Havrdová, Hajný a kol., 2008:48). Na základě klasického rozdělení podle Kadushina z roku
1976 jsou určeny tyto tři hlavní funkce supervize (Hawkins, Shohet, 2004):
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1) Vzdělávací – jejímž cílem je ve spolupráci se supervizorem pomocí reflexe zjišťovat
úroveň svých schopností, dovedností a rozvíjet je dalším učením. Supervizor při takovéto
reflexi může supervidovanému pomáhat:
 „lépe klientovi rozumět;
 více si uvědomovat své reakce a odezvy na klienta;
 chápat dynamiku toho, jak probíhají jejich interakce s klientem;
 podívat se na to, jak intervenují a jaké jsou dopady jejich intervencí;
 zkoumat další způsoby práce s touto a podobnými situacemi.“ (Hawkins, Shohet,
2004:60).
2) Podpůrná – cílem je:
a) mít se na koho obrátit s těžkostmi, mít podporu,
b) zabraňovat předčasnému vyhoření,
c) posilovat svoji autonomii a nezávislost získáním dalších dovedností a zvýšením
sebevědomí,
d) motivovat se zkušeností při spolupráci a setkávání se se supervizorem a jeho názory,
zkušenostmi i chybami.
Tato funkce vychází z velkých nároků kladených na všechny pracovníky, kteří jsou
v důvěrném vztahu a mohou tak na ně působit bolesti a zoufalství jejich klientů. Aby
pomáhající pracovníci nebyli přeplněni emocemi, které se mohou u nich vynořit v důsledku
empatie s klientem, nebo klient tyto emoce „pouze“ oživí a nebo, které mohou být reakcí na
klienta, je nezbytné těmto emocím věnovat pozornost, naučit se jim porozumět a zvládat je.
3) Řídící (manažerská, administrativní)) – která je zacílena na kontrolu kvality.
Z uvedených funkcí je zřejmé, že to, o co v supervizi jde především, je osobní
profesionální rozvoj pracovníka a jeho dovedností, schopnosti reflexe a zpracování emočních
a vztahových aspektů práce s klientem. Zároveň mu má být supervize nápomocná při řešení
případů, které vnímá jako těžké a má mu pomoci vyrovnat se s pracovním stresem a
v neposlední ředě také napomáhat splňovat očekávání organizace a odevzdávat kvalitní práci.
Kopřiva shrnuje supervizi takto: „Supervize může pracovat s reálnými situacemi rozhovoru
pracovníka s klientem, a to buď ze přítomnosti supervizora při rozhovoru, nebo za použití
audio či videonahrávky sezení. Může také používat modelové situace přehrávané v supervizní
skupině (hraní rolí), případně pracovat jen s písemným záznamem rozhovoru pořízeným
supervidovaným pracovníkem.“ (Kopřiva, 2000:140).
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Podle Kopřivy jsou pro supervizi důležité tyto charakteristické zásady (Kopřiva,
1999:140):
 strukturovanost supervizních sezení,
 systematičnost,
 důvěrnost,
 způsob poskytování zpětné vazby – jazyk 1. osoby, konkrétnost, prokládat negativní
a pozitivní informace, nehodnotit.
Evropská asociace pro supervizi (EASC) vysvětluje supervizi jako:
 model poradenství, s jehož pomocí osoby, týmy, skupiny a organizace hodnotí svoji
profesionální aktivitu,
 způsob, jakým, s pomocí supervizora osoby, týmy, skupiny a organizace, pracují na
řešení problémů, přítomných v profesionálních situacích,
 metoda pro výukové procesy,
 teoretickou

koncepci,

která

umožňuje

zhodnocení

faktorů

souvisejících

s profesionální komunikací a jejich definování.
K důležitým principům, které vymezují funkci supervize, patří podle Venglářové a kol.
(2013:16):
 „pohled zvnějšku,
 ošetření vztahů,
 učení,
 povzbuzení,
 posílení profesionality,
 obrana proti stereotypu,
 pomoc při zvládání bezmoci, pocitů viny
 podpora při zavádění nových postupů, změn,
 poradenství,
 možnost profesního růstu.“
V supervizi by v žádném případě nemělo jít o kontrolu, řízení, přebírání zodpovědnosti,
psychoterapii či snad dokonce popovídání u kávy. Supervize nesupluje kontrolu, audit či jiný
druh dohledu nad kvalitou práce s výjimkou supervize manažerské, kterou provádí nadřízený
pracovník a která tvoří specifickou oblast supervize. Je využívaná jako nástroj pro řízení.
(Venglářová, 2014).
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3.3.1 Dobrá a špatná supervize
Supervize prostřednictvím supervizora nabízí pohled zvenčí, zkušenosti, doporučení. Při
práci se složitým klientem nebo při mimořádné události může supervize poskytnout
pomáhajícímu pracovníkovi podporu, posílit jeho pracovní kompetence, nabídnout inspiraci
pro nové postupy. Venglářová vymezuje supervizi na dobrou a špatnou. Za základní rysy
dobré supervize považuje (Venglářová, 2014:15):
 „postupné vytvoření dobrého vztahu mezi supervizorem a supervidovaným,
 vytvoření bezpečného místa podpory a přijetí,
 podávání informací a nových podnětů,
 stanovení dobrého kontraktu,
 vědomá práce s etickými problémy a normami.“
Za špatnou supervizi považuje tu, ve které se objevují tyto znaky (Venglářová, 2014:15):
 „ponižování, kritizování, zahanbování,
 pouze poučující nebo pouze hladící podoba supervize – nevyváženost obou složek,
 špatně vytvořený vztah mezi supervizorem a supervidovanými,
 nedodržování hranice mezi supervizí a terapií,
 nejasný, špatně vytvořený kontrakt,
 nekompetentnost

supervizora

(neznalost

metod,

nedodržování

kontraktu,

nerespektování etiky atd.),
 špatné načasování intervencí supervizora – předbíhání supervidovaného.“
3.4 Kdo je supervizor
Supervizor je specialista vyškolený v oboru supervize, může být pracovníkem
organizace, v níž se supervize provádí (forma interní supervize), nebo může přicházet
zvnějšku (forma externí supervize). Obvykle jím bývá profesionál v oblasti pomáhajících
profesí (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, učitel), který má dlouhotrvající
praxi ve sféře práce s lidmi, ve vedení týmů, často má i psychoterapeutické vzdělání (
Venglářová, 2014). Supervizor má v supervizní skupině vedoucí roli, která pro něho přináší
tyto hlavní úkoly (Růžička, 2001, Havrdová, 1999 in Matoušek a kol., 2008):
 Facilitaci - usnadnění komunikace a podpora supervizní práce na dohodnutých
cílech, udržování rovnováhy.
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 Moderaci - řízení skupinového rozhovoru, kladení otázek, tematická strukturace,
vedení skupinového rozhovoru k cíli, vytváření prostoru pro všechny členy skupiny.
 Strukturu supervizního sezení - je dobré dodržovat stabilní strukturu a v jejím rámci
využívat různé techniky a metody (např. prvky balintovské skupiny, hraní rolí,
analýzu videozáznamu, kreativní metody, práce s tělem aj. - př. rituál zahajování a
ukončování sezení, způsob poskytování zpětné vazby apod.
 Péči o sycení potřeb účastníků - jde o vyvážené naplňování potřeb výkonu, potřeb
bezpečí, individuálního ocenění a podpory a potřeby zachování skupiny (soutěživost
a rivalita, vztah k autoritě, inkluze a vyloučení).
 Poskytovat model - členové přejímají supervizorův způsob naslouchání, intervence,
zaměřování pozornosti, zacházení s informacemi atd. Proto je zapotřebí, aby
supervizor vědomě nabízel co nejširší škálu možných postupů a reakcí a všímal si,
jaké zrcadlo mu skupina ukazuje. To mu pomůže v rozpoznání, které varianty je
třeba rozšířit.
 Umět zacházet s mocí - využívat svou autoritu ve prospěch členů skupiny být
laskavým a citlivým profesionálem. Odlišovat svou úzkost od úzkosti členů skupiny,
umět zacházet s nejistotou.
 Péči o sebe - znát své hranice a hranice odpovědnosti, chránit sám sebe před
syndromem vyhoření.
V České republice může v současnosti poskytovat supervizi pouze odborník
s kvalifikací v supervizi. Vzdělání supervizora lze získat formou čtyřletého akreditovaného
výcviku v supervizi umožňovaný Českým institutem pro supervizi (ČIS). Tato forma je
určena pro odborníky se zkušenostmi z praxe ze své původní profese (pomáhající profese,
lékaři, psychologové, pedagogové apod.), kterou získali absolvováním magisterského stupně
vysokoškolského studia. Uchazeči o tento druh vzdělání musí splňovat požadovaná kritéria
pro přijetí, a to dlouholetou praxi v oboru (minimálně 13 let) a psychoterapeutické vzdělání.
Jinou možností přípravy na roli supervizora je vysokoškolské magisterské studium oboru
supervize a řízení (Fakulta humanitních studií UK), (Venglářová a kol., 2014). Stejně jako
role supervizora je důležitá i jeho osobnost a vlastnosti, kterými oplývá. K těm
nejdůležitějším patří upřímnost, zájem, empatie, porozumění, bezpodmínečné kladné přijetí,
flexibilita, sebeodhalování a vřelost, kongruence, investování, zvídavost a otevřenost, přístup
bez předsudků. (Hawkins, Shohet, 2016).
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3.5 Druhy supervize
Podle počtu supervidovaných osob a způsobu, jakým je supervize prováděna můžeme
pojmenovat několik modelů supervize (Koláčková in Matoušek a kol., 2008):
-

Individuální – je založena na strukturovaném kontaktu s jedním pracovníkem. Účelem
je reflexe a podpora profesionálního fungování pracovníka s cílem jeho dalšího
rozvoje.

-

Skupinová – představuje strukturovaný proces, který umožňuje pracovníkům
diskutovat ve skupině o své práci, o svých autentických aktuálních pocitech a
vztazích, jež prožívají při práci. Jejím cílem je profesionální rozvoj jednotlivců
v kontextu skupiny.

-

Týmová – supervizí skupina je tvořena všemi členy pracovního týmu bez ohledu na
jejich pracovní pozici, potřeby, zdroje a odpovědnosti. Je cílena na práci týmu jako
celku a na jeho efektivitu.

-

Vzájemné konzultování dvou kolegů (co-consultancy) – spočívá v supervizi dvou
kolegů s podobným rozsahem zkušeností, která jim dává příležitost získat nadhled a
porovnat alternativní možnosti ve vedení případu. Důležité je od počátku vymezení
rolí – kdo je supervizor a kdo supervidovaný.

-

Intervize (peer-supervision) – jedná se o supervizí sezení skupiny stejně postavených
kolegů bez supervizora, kteří sdílejí odpovědnost za pracovní činnosti, jež formálně
mohou náležet jednomu z nich.

-

Autosupervize

(sebesupervize)

–

znamená

proces

sebereflexe

pracovníka

(supervizora), který si sám pro sebe klade užitečné otázky, na které hledá odpovědi.
3.6 Metody supervize
Supervize se provádí za pomoci různých teoretických modelů a metod práce. Použitá
metoda může být součástí kontraktování supervize. Standardními metodami supervize jsou:
 Cyklický model supervize.
 Supervizní rozhovor.
 Psychodynamický přístup.
 Využití psychodramatu.
 Balintovská skupina.
 Modelování systémů.
 Kreativní práce.
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 Videotrénink interakcí.
3.6.1 Cyklický model
Často užívaným modelem v supervizi je cyklický model V. Vosketové a S. Pageho (in
Carrol, Tholstrupová, 2004), který popisuje strukturu posunu, překontraktování požadavku na
supervizi a kreativní odpíchnutí se od chaosu, který vzniká při supervizním sezení. Sestává
z opakovaného přechodu jeho jednotlivými složkami, kterými jsou (viz obrázek 1):

Kontrakt

Fokus

Shrnutí

Most

Prostor

Obr.1 Cyklický model pode Wosketové a Pageho (1999)
Cyklický model umožňuje následnost kroků po spirále, od vytýčení potřeby
supervidovaného, co od supervize očekává, jaký případ přinese, přes vytvoření prostoru pro
zkoumání představeného problému, vzájemný dialog mezi supervizorem a supervidovaným,
kdy se problém stává výzvou i tématem pro společné bádání, konfrontaci a klasifikaci
s následným potvrzením, navrácením se k pohledu klienta, naplánování dalších kroků a
dosáhnutí shrnutí se zhodnocením, získáním zpětné vazby a případnému rekontraktování.
Vytvoření prostoru je přitom ústřední a časově rozsáhlou částí takto vedené supervize.
Právě tato skutečnost se jeví jako velmi nápomocná a - z pohledu naplňování cíle supervize –
vcelku přirozená. Při praktickém způsobu vedení supervize se nedá nevšimnout, že pokud je
supervize vedená přirozeně a se snahou po efektivitě, dílčí kroky cyklického modelu se v ní
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objevují, i když se jich supervizor příkladně nedrží. A právě v tom se ukazuje síla tohoto
modelu.
Sami autoři cyklického modelu jej chápou jako mapu pro „dost dobrou“ supervizi, která
pomáhá supervizorovi nacházet obraz jeho vlastních jedinečných schopností a kvalit. Model
má zabezpečit rovnováhu mezi volně ale přitom jasně definovanou strukturou a flexibilním a
adaptivním procesem. Doufají, že i začínajícímu supervizorovi zajistí určité bezpečí, ochranu,
jistotu, sebeovládání, směr a také komplex intervencí. Přitom všem ale zachovává svobodu a
nabízí prostor k experimentování (Čech, 2009).

3.6.2 Supervizí rozhovor
Rozhovor je základní metodou pro práci s lidmi a v supervizi má stejně jako v terapii
rozhodující význam. Způsob vedení supervizního rozhovoru mohou významně ovlivňovat
jednotlivé terapeutické přístupy a školy. Supervizní rozhovor se liší od terapeutického
rozhovoru (rozhovoru s klientem v sociální práci aj. pomáhajících profesích) obsahem, ale
hlavně cílem. Cíl je dojednán v kontraktu, je to naplnění zakázky. Ta se odvíjí od druhu
supervize, konkrétně se může jednat např. o porozumění či vyřešení problému, reflexe a
zpracování vnitřních procesů supervidovaného, jeho rozvoj, zpracování stresu, aplikace
nových metod v praxi supervidovaného, lepší organizace činnosti, poskytnutí zpětné vazby
apod. Dobrá dovednost ve vedení rozhovoru je zásadní pro kompetenci k výkonu supervize.
Pravidla vedení supervizního rozhovoru jsou shodná jako u terapeutického
(profesionálního) rozhovoru a navíc zde platí specifické zásady a postupy. Z obecných
pravidel, která známe z vedení empatického terapeutického rozhovoru (Kratochvíl, 2006),
jsou v supervizi důležitá tato:
 navázání kontaktu,
 mluvení za sebe sama,
 používání technik aktivního naslouchání,
 zajištění důvěry a bezpečí - dodržování mlčenlivosti,
 pozitivní hodnocení,
 umění se ptát - klást otázky,
 hledání alternativ,
 rozlišování faktů a předpokladů,
 schopnost reflexe a sebereflexe,
 znalost etických norem dané profese.
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3.6.3 Psychodynamický přístup
Koncept supervize v psychoterapii se úzce váže na systém, v rámci něhož terapeut
pracuje nebo ve kterém se trénuje. Psychoterapeutický přístup, který preferuje význam
nevědomých procesů, přenosu a protipřenosu a nevědomých komponent vztahu, pojímá
supervizi jinak než systém, ve kterém se klade důraz na význam učení a chování, jinak
přístupy akcentující, komunikaci, sociální vztahy a role, popř. kulturní odlišnosti, vliv
systému na jedince atd.
V posledních letech jsou patrné tendence sbližování dříve antagonistických přístupů a
škol v psychoterapii. Sbližování ve smyslu vzájemného respektu a úctě k různosti a
odlišnostem, event. také vzájemné obohacování. Podle Jiřího Růžičky tento duch přinesla
postmoderna, která je stavem radikální plurality. Další platforma, která vede k tomuto posunu,
je vzrůstající respekt k fenomenologii. Výsledek je vědění, že nemůžeme očekávat jediné
možné vysvětlení supervize (které by bylo zdánlivě „správné“, a proto pohodlné pro
kategorizaci) a jediný návod, jak ji uvádět do praxe. Možných vysvětlení a pohledů je mnoho,
a právě tato mnohoznačnost je nejblíže pravdě (Růžička, 2008-2010).
3.6.4 Využití psychodramatu
Psychodrama jako metodu využitelnou k vlastnímu projevení rozvinul lékař Jakob Levi
Moreno (1889 – 1974). Jeho záměrem bylo dát jednotlivcům příležitost k rozvinutí jejich
tvůrčích schopností a spontaneity s co největší možností svobodné volby a variant projevu v
minulých i nových situacích, skupinách a systémech. Pomocí této metody jsou situace,
témata a otázky popsány, jak verbálně tak rovněž ve smyslu aktivního projevu. Členové
skupiny na sebe berou role jiných osob, aby umožnili scénické ztvárnění řešené situace. Pak
následuje rozhovor, v němž představitelé rolí popisují, jak se cítili a co ve své roli prožívali
(Fichtenhofer in Havrdová a kol., 2008).
3.6.5 Balintovská skupina
Tvůrcem metody je Michael Bálint (1896 – 1970) – maďarský lékař a
psychoterapeut. Tato metoda má u nás dlouholetou tradici zejména v sebezkušenostních
výcvikových skupinách a komunitách SUR. Dlouhodobá účast v supervizi, která využívá
metodu bálintovské skupiny, podporuje na základě sebezkušenosti rozvoj sebereflexe.Tato
metoda práce ve skupině má pět fází (Kopřiva, 2000):
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 Expozice případu- na sezení někdo z účastníků nabídne případ, se kterým by chtěl
pomoci. Není totiž spokojen s tím, jak prožíval kontakt a vztah s klientem, nebo jak
postupoval při řešení případu. Nese v sobě vnitřní konflikt. Má nějakou představu, že
uspokojivé řešení existuje, potřebuje si však věci ujasnit. Jde o subjektivní obraz
případu v duši předkladatele.
 Otázky - účastníci se ptají na okolnosti, které potřebují vědět, aby si mohli vytvořit
obraz o tom, co se dělo v předkladateli, co klient, jak byly zapojeny v případu další
osoby apod.
 Fantazie - účastníci sdělují nahlas, co je k případu napadlo, co si představují o citech
a vztazích jednotlivých postav zaangažovaných v případu. Jde o zapojení intuice a
uvolnění tvořivosti. Je třeba vyvarovat se racionalizací a „prokazatelných pravd“.
Předkladatel naslouchá.
 Praktické náměty na řešení - účastníci sdělují, jak by daný problém oni sami řešili,
jaký praktický postup by zvolili na místě předkladatele, který naslouchá - této a
předešlé fáze se neúčastní aktivně.
 Vyjádření protagonisty – v této fázi má předkladatel možnost vyjádřit se k tomu,
co slyšel v předcházejících dvou fázích. Ocení, co se mu zdá užitečné, čeho možná
využije.

3.6.6 Modelování systémů
Systémový přístup respektive systémové myšlení, nejen v oblasti supervize při řešení
problému, se v posledních letech stále více ukazuje jako nezbytné pro jeho efektivní
zvládnutí. V supervizi je tato metoda systémového přístupu vhodná, jak v řešení konkrétního
případu – případové supervizi, tak rovněž v supervizi zaměřující se na týmové problémy.
„Pro všechny oblasti supervize je dnes systémové myšlení nezbytností. V pochopení kontextu
a vztahů jednotlivých prvků systému tkví řešení řady problémů týmů, organizací, ale i
jednotlivých případů.“ (Veltrubská in Havrdová a kol., 2008).
Pomocnou technikou metody je tzv. sochání či konstalace (převzato z rodinné terapie).
3.6.7 Kreativní práce
Metoda spočívá ve využití arteterapeutických technik, které při zařazení do supervize
mohou pomoci např. s odstraněním slovních kliček, a tím se lépe přiblížit k podstatě
problematiky a pojmenovat ji – přesněji vystihnout o čem je. „Některé prvky tvořivých
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technik v danou chvíli poskytují obrazného pomocníka, který pomáhá zrcadlit supervizí
situaci.“ (Merhautová in Havrdová a kol., 2008).
3.6.8 Videotrénink interakcí (VTI)
VTI představuje speciální moderní metodu, která se dá využít, jak v sociální práci s
klienty (hl. rodinami), tak v supervizi. VTI se používá hlavně v supervizi sociálních
pracovníků, učitelů, zdravotních sester a pečovatelů pracujících se seniory. Metoda VTI je
založena na předávání pozitivní zpětné vazby s cílem zlepšení kvality práce s klientem.
Východiskem je využití videozáznamu s cílem vyhledávání pozitivních výměn chování a
interakcí.
Supervize je zavedenou součástí profesionální praxe, její využití je vhodné zejména
tam, kde se pracuje s lidmi. Smyslem supervize je péče o pracovníka. Metody, za pomoci
kterých se provádí, nabízejí velmi rozmanité možnosti v procesu profesionálního rozvoje –
vzdělávání, získávání kompetencí, zbavování se zbytečných nejistot a pochybností – jež
vede přirozeně ke stálému zkvalitňování profesních dovedností. Konečným výsledkem
všech uvedených aspektů je velmi kvalitní profesionální činnost pracovníka s prevencí
syndromu vyhoření. Supervizní metody jsou směřovány na jednotlivce, skupiny, týmy a
organizace, čímž pokrývají celé spektrum potřeb profesních činností.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST
4. Výzkum
Obsahem výzkumné části práce je popis základní charakteristiky zvolené problematiky
v souvislosti s hlavním cílem této práce a stanovení konkrétních cílů. Je popsána vybraná
metoda a postup provedeného výzkumu. K jednotlivým cílům jsou uvedeny analýzy a
interpretace získaných dat, na jejichž základě je v závěrečné diskuzi zodpovězen hlavní cíl
diplomové práce.
4.1 Základní charakteristika problematiky
Duševní poruchy jsou v současnosti třetím nejčastějším onemocněním, které způsobují
pracovní neschopnost. Mezi časté psychiatrické pacienty patří lidé s depresivní respektive
afektivní poruchou a k těm nejvážnějším se řadí pacienti s diagnózou schizofrenie. Deprese je
definovaná jako chorobný smutek, jež neodpovídá reálné životní situaci jedince, je zdrojem
narušení uvažování člověka, chování i somatické funkce. Deformuje životní hodnoty a
sociální sféru jedince. Schizofrenii definujeme jako poruchu s výrazným narušením myšlení,
vnímání a afektivity. Osobnost je postižena v podstatě svého fungování.
V péči o psychiatricky nemocné pacienty se stále hledá optimální způsob, jakým
k těmto nemocným lidem přistupovat a přispět ke zkvalitnění jejich života v nemoci. V
poslední době se v České republice objevil nový přístup péče o duševně nemocné (metodika
CARe), který je postupně zaváděn do praxe v rámci psychosociální rehabilitace
psychiatrických chorob. V současných podmínkách české psychiatrie se prosazuje a uplatňuje
velmi pozvolna.
Nedílnou součástí Metodiky CARe, a obecně práce pomáhajících profesionálů, je
supervize, jejíž podstatou je, aby byl pomáhající pracovník schopen svou činnost dělat co
nejlépe a tím přispíval ke zkvalitnění života lidí s určitým handicapem.
4.2 Cíle výzkumu a výzkumné otázky
Cílem výzkumu je přispět ke zkvalitnění práce terapeutů a sociálních pracovníků
v přístupu k psychicky nemocným klientům. Vycházíme z předpokladů, že potřeby pacientů a
představy profesionálů, kteří s pacienty pracují, se nemusí ztotožňovat. Cílem je hlubší
pochopení života klientů v kontextu jejich životní trajektorie, která je stigmatizovaná nemoci.
Konkrétní cíle výzkumu jsou:
1.

Na základě vyprávěného příběhu popsat důležité životní momenty pacienta v
44

kontextu jeho psychického onemocnění.
2.

Vyspecifikovat negativní a pozitivní faktory ovlivňující nemoc.

3.

Zachytit vliv nemoci na život pacienta v různých oblastech.

4.

Definovat oblasti možného zlepšení práce pracovníka v pomáhající profesi.

4.3. Popis použité metody
Pro naplnění cílů výzkumu byl zvolen kvalitativní výzkum, i proto že: „Posláním
kvalitativního výzkumu je porozumění lidem v sociálních situacích.“ (Disman, 1993). Šlo nám
o zachycení procesu „... zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat
kompletní obraz jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a
účastníkem výzkumu.“ (Švař íček, Šeďová, 2007:17). Za nejvhodnější konkrétní metodu
výzkumu považujeme hermeneuticko-narativní přístup (Čermák in Blatný, 2006).
Podstatou narativního přístupu v psychologii je narativní vědění, jež organizuje lidskou
zkušenost prostřednictvím příběhu, který vyprávějí lidé o svém životě a o svých
zkušenostech. „Narativní nazírání na svět je subjektivní reprezentací světa, které zahrnuje jak
znalost o světě, tak i úhel pohledu na něj. Jeho součástí je změna v čase, zejména
prostřednictvím krize. Zahrnuje nevyslovenou znalost implikovanou vyprávěním. Jde o
implicitní formu uvažování či vědění.“ (Blatný, 2006: 86). V podstatě tedy jde o to, jak lidé
konstruují svět prostřednictvím narativního diskurzu. Člověk při vyprávění svého životního
příběhu něco zdůrazňuje, zpravidla se ho snaží zasadit do širšího kontextu (do doby, kdy svůj
životní příběh prožil). V příběhu se může odrážet také kultura a společnost, v níž žil.
„Vyprávěním a nasloucháním se produkují narativní jednotky vypravěče a naslouchajícího.
Když jedinec vypráví o zkušenosti, vypráví představu o sobě – jak chce, aby byl znám pro
druhé. Posluchač klade otázky, které vypravěče konfrontují s obtížnými místy vyprávění.“
(Čermák, 2006: 1).
V hermeneutice je důležitá zkušenost, exprese a porozumění a jejich vzájemné vztahy.
Hlavním a klíčovým tématem však i z hlediska validity psychologického zjištění je
interpretace. Základním hermeneutickým interpretačním principem je hermeneutický kruh,
jenž je chápán jako srozumitelnost významu částí pouze v kontextu celku, kdy celek nikdy
nemůže být pochopen z částí. Porozumění proto vyžaduje cirkulární pohyb od částí k celku a
od celku k částem. „Lidé vypráví své příběhy, ale jejich interpretace není stejná, když tu
stejnou zkušenost zažijí všichni, vyprávění o zkušenosti je jiné, každý z nich vnímá příběh
subjektivně.“ (Čermák, Lindélová, 2000:155).
Součástí metodiky byl polostrukturovaný rozhovor. Jde o hloubkový rozhovor s cílem
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„získat vylíčení žitého světa dotazovaného s respektem k interpretaci významu popsaných
jevů.“ (Kvale, 1996 in Švař íček a Šeďová, 2007:159). Součástí polostrukturovaného
rozhovoru byly otázky, které pomáhaly doptávání.
4.4 Postup při výzkumu
Výzkum probíhal „intenzivně“ v období leden - březen 2017. Dva rozhovory jsem měla
natočené již z roku 2014, kdy jsem již přibližně věděla, čím se budu zabývat ve své
diplomové práci. Tyto dva rozhovory probíhaly se souhlasem zúčastněných participantů,
v prostorách psychoterapeutického pracoviště, kde je prostředí přizpůsobené tak, aby se zde
klienti cítili v rámci možností co nejlépe. Rozhovory byly snímány na audio záznamník. První
z rozhovorů již nemám uložen na audio záznamu, ale pouze v přepisu, neboť byl pořízen na
audio záznamník v mobilním telefonu, který se mi rozbil a již není v provozu. Před prvním
rozhovorem jsem se snažila pečlivě si připravit, zformulovat a sepsat otázky, které by mi
pomohly získat od participantů žádané informace. Při prvním rozhovoru jsem si ověřila, že
otázky jsem si připravila dobře, participant po úvodní otázce zcela přirozeně začal své
vyprávění a s dalšími připravenými otázkami se mu snadno navazovalo na předchozí
vyprávění. Také závěrečná otázka navozovala přirozené ukončení rozhovoru. S obsahem
rozhovoru jsem byla velmi spokojená, měla jsem dojem, že je pro mne velmi obsažným
zdrojem potřebných dat pro můj výzkum. Otázky jsem už nějak neupravovala a použila je u
dalších pěti participantů.
Na podzim minulého roku, ještě před oslovením některých vytipovaných participantů,
jsem písemně požádala Etickou komisi Psychiatrické nemocnice Bohnice (dále PNB) o
souhlas k provedení rozhovorů s pacienty a vytvoření audiozáznamů těchto rozhovorů. Byla
jsem mile překvapena tím, že se nejednalo pouze o formální záležitost. Tajemník komise mě
telefonicky kontaktoval a doptával se na některé detaily související se zajištěním anonymity
pacientů a nakládáním se získanými daty a rovněž si vyžádal informace o mně a taktéž
souhlas od primářky oddělení, na kterém pracuji. V průběhu tří měsíců jsem postupně oslovila
4 participanty. Na začátku našeho setkání jsem jim vždy nejdříve vysvětlila podrobně a
trpělivě, o co je žádám, k čemu budu informace získané od nich používat a jakým způsobem,
několikrát jsem je ujistila, že informace použiji pouze pro studijní účely a po té budou
smazány, jak z diktafonu, tak z mého počítače, kde budou po čas mojí práce s nimi uloženy.
Zvlášť citlivě jsem se věnovala informaci o pořizování audio záznamu, opět s jasným
ujištěním o dalším zacházení s ním. S podepsáním písemného souhlasu s rozhovorem jsem
byla zdrženlivá, neboť z praxe vím, že tyto formální záležitosti nemocné s vážnou duševní
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poruchou zatěžují, často jim těžko rozumí a jsou pro ně složitější než pro ostatní. Při
prvokontaktním rozhovoru jsem intuitivně vyhodnotila, že tyto formální požadavky by mohly
zbrzdit naše přirozené sbližování, na které jsme měli poměrně málo času. Asi jsem v tomto
směru formálně nedostála etickým požadavkům, ale myslím si, že to kladně přispělo k
přirozenému průběhu naše setkání, v rámci kterého byl rozhovor realizován. Zde se projevily
mé „výzkumnické“, začátečnické nedostatky, mohla jsem si souhlas zaznamenat na audio
nahrávku v úvodu našeho rozhovoru. Postupně jsem oslovila 6 participantů. Pro výběr
participantů jsem si určila kritéria na základě tematického zaměření práce. Hlavními kritérii
pro výběr participantů byly: člověk, který/kterému:
 má diagnózou depresivní porucha nebo schizofrenie,
 je v současnosti ve stabilizovaném zdravotním stavu a není hospitalizovaný,
 žije s duševní poruchou již více let,
 se podařilo znovu zapojit do pracovního života i např. formou chráněného zaměstnání,
 žije v partnerském vztahu a také ten, jež nemá dlouhodobě partnera,
 alespoň jeden, který je z řad peer konzultantů3.

Při počátečním vyhledávání vhodných kandidátů mi pomohlo to, že jsem zaměstnaná v PNB,
tedy u přímého zdroje psychiatrických pacientů i peer konzultantů. Ještě předtím, než jsem
jednotlivé participanty začala kontaktovat, jsem si uvědomovala, jak jsou tito lidé citliví a
vnímaví ke svému okolí, že trpí studem a obavami, jestli se zhostí svého „úkolu“ dostatečně
kvalitně a zda nebudou něčím nebo někým ohroženi. Ze své profese sociální pracovnice
v psychiatrické nemocnici a psychoterapeutky jsem od prvního kontaktu s každým osloveným
participantem využívala svých profesních dovedností ke zmírnění obav, navození pocitu
bezpečí a důvěry, protože před tímto naším společným setkáním určeným pro natočení
rozhovoru, jsme se z minulosti neznali. Podle reakcí participantů usuzuji, že se mi to podařilo.
Z důvodů časových možností a snadnosti dopravy byly 3 rozhovory realizovány v mé
pracovně na pavilonu 27 v PNB v dopoledních hodinách. Čtvrtý participant preferoval místo
k rozhovoru pracovnu psychiatrického pracoviště v centru Prahy.
V úvodu

setkání

s každým

participantem,

před

začátkem

hlavní

fáze

polostrukturovaného rozhovoru, jsem mu znovu podrobněji a neformálně vysvětlila smysl
rozhovoru, proč jsem si vybrala právě jeho, co od něho očekávám, respektive ho uklidnila, že
vše je na něm, ať si sám reguluje to, o čem chce, případně nechce hovořit, že nic není pro
něho povinné. „Dotazovaný a tazatel jsou lidské bytosti, nikoli nahrávací zařízení, a proto
Člověk s vlastní zkušeností s nemocí, který používá svoji zkušenost k podpoře ostatních nemocných a
k posilování jejich naděje (Péče o duševní zdraví, 2017).
3
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jejich vztah nutně vzbuzuje etické otázky a s tím spojené závazky pro badatele.“ (Rubinová,
Rubin (2005) in Švaříček, Šeďová, 2007:161). Sama jsem se neformálně představila a sdělila
některé skutečnosti ze svého života (jak přesně v PNB působím, co jsem profesně dělala
dříve, že mám děti a vlastně vedu „obyčejný“ život), abych se k němu „lidsky“ přiblížila a
snížila míru jeho úzkosti. Johnson (2001) v tomto kontextu o metodě hloubkového rozhovoru
říká, že: „Hloubkový rozhovor je výsledkem spolupráce výzkumníka a účastníka, ale nelze si
romanticky myslet, že se jedná o rovnocenný vztah totožný s konverzací dvou dobrých přátel u
kávy. Charakteristikou hloubkového rozměru ve výzkumu je nesouměrnost moci.“ (Johnson
(2001) in Švaříček, Šeďová, 2007:162). Postup byl v souladu s metodikou CARe, která
uplatňuje způsob přiblížení se druhému člověku, a to prostřednictvím přístupu zaměřeného na
přítomnost:

„Práce

vycházející

z přístupu

založeného

na

přítomnosti

je

rovněž

charakterizovaná sbližováním. Základním krokem je přiblížení se odborníka k druhému
člověku, nikoli naopak.“ (Hollander, Wilken, 2016:41). Rozhovor s participantem jsem začala
vždy, až když jsem si byla jistá (utvrdila jsem se jeho odpovědí na můj dotaz), že se cítí
dobře, že jej nic neruší.
Předem jsem měla určený časový rámec rozhovoru – cca 1 hodinu – o tom jsem
participanta vždy informovala a zeptala se ho, jestli s tím takto souhlasí a tímto časovým
ohraničením jsem se následně řídila a čas jsem si kontrolovala. Vycházela jsem z učebnice
kvalitativního výzkumu: „Délka jednoho rozhovoru bývá zpravidla hodinu, hodinu a půl.
Úvodní fáze trvá 20 – 30 minut, hlavní fáze 30 minut a ukončovací fáze by měla trvat nejmíň 5
– 10 minut.“ (Švaříček, Šeďová, 2007:163). Ukázalo se, že časový odhad vzhledem
k připraveným tématům rozhovoru a vzhledem ke kondici participantů byl reálný, pro
participanty přiměřený a dařil se většinou dodržet. Pouze v jednom případě jsem se nechala
více „unést“ vyprávěným životním příběhem participanta. Při tomtéž rozhovoru jsem
několikrát váhala, jestli mám právě teď vyprávění přerušit, nebo jej nechat ještě plynout, byla
jsem si vědoma ubíhajícího času a zároveň toho, jakou důvěru mi participant svým
vyprávěním projevuje. Zároveň ale jsem nabývala pocitu bez hraničního vyprávění a mé
odpovědnosti udržet předem vytyčený a s participanterm dohodnutý časový limit. Nakonec
jsem se rozhodla udělat kompromis – vyprávění jsem přerušovala citlivě, ve chvílích, které mi
přišly příhodné, bez upozornění na časový tlak, a rozhovor jsem se souhlasem participanta
prodloužila o 30 minut. Zvukový záznam jsem pořizovala u všech rozhovorů pouze z hlavní
fáze rozhovoru. Všechny rozhovory probíhaly v přátelské atmosféře, pouze v jednom případě
ve chvíli, kdy jsem zmínila okamžik participantovy změny v přístupu k nemoci a použila jsem
termín „náhled“ na nemoc, zaznamenala jsem jeho podráždění, které jsem reflektovala a
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zmírnila ho možností, nechat participanta vysvětlit, jak on sám tuto změnu vnímá. Jistý ne
komfort jsem postřehla u jiného participanta, kterého tu a tam provázely pochybnosti, zda to,
co říká, je vůbec srozumitelné a pro mé účely použitelné. Po mém ujištění, že vše, co říká, je
významné a naprosto srozumitelné, bylo vidět jeho zklidnění. V závěru rozhovoru byli
participanti překvapeni, že jsme u konce a měli tendenci ještě chvíli nějakým způsobem
setrvat v našem společném, už nezaznamenávaném rozhovoru, a každý svými slovy, ale
shodně říkali, že: „to bylo fajn“. Rozloučili jsme se srdečným poděkováním z mé strany a z té
jejich jsem většinou dostala přání úspěšného dokončení práce.
Já sama jsem vždy před začátkem rozhovoru pociťovala lehkou nervozitu z toho, aby se
mi během velmi krátké podařilo to, na co je obvykle potřeba více času než jsem měla, a to
vytvořit bezpečné, důvěryplné a přátelské prostředí. Podle zpětné vazby participantů se mi to
podařilo. Během jednoho rozhovoru jsem velmi rušivě vnímala zvuky z okolí (hluk z ulice a
hlučný rozhovor na chodbě za dveřmi pracovny, více mě to zaměstnávalo v péči o
participanta, aby jeho velmi osobní sdělení neutrpěly těmito hlučnými a rušivými vlivy. Po
každém rozhovoru jsem u sebe silně vnímala pocit díků za možnost takového osobního
přiblížení a poznání tak úžasných lidí.
Přepisy nahraných rozhovorů jsem vypracovávala dlouho, bylo to časově velmi
náročné. Každý cca hodinový rozhovor při přepisování vyžadoval přibližně 5 hodin čistého
času. I přesto, že nahrávka byla kvalitně sejmuta, některá slova byla ze záznamu
nesrozumitelná, v přepisech jsem je vyznačila jako „xxx“ do přepisů jsem se snažila
zaznamenat také emoce participantů např. smích, které jsem uvedla v závorkách.
4.5 Popis participantů
Popis participantů vychází z informací získaných z rozhovorů s nimi:
Participant A
Muž, 42 let, svobodný, bezdětný, středoškolské vzdělání s maturitou. Žije v Praze
v rodinném domě rodičů, má samostatnou bytovou jednotku. Vyučil se elektrikářem a později
si při zaměstnání dodělal maturitu. V 16 -ti letech onemocněl depresí, od té doby stále užívá
léky a více než 10 let dochází na psychoterapeutické skupiny. Převážně pracoval jako
skladník, posledních 5 let jako automechanik v soukromém servisu. Nejvíc ho trápí, že je
sám, že si nedokázal najít partnerku.
Participant B
Muž, 44 let, ženatý, bezdětný, vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru žurnalistika.
Žije v Praze. Od studentských let na VŠ má schizofrenii. V důsledku nemoci nedokončil
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magisterské studium filozofie a francouzštiny. Jeho první zaměstnání bylo novinář v tehdy
vznikajícím časopise Refkex, kde nedostačoval nárokům. Pak zkoušel pracovat jako učitel
francouzštiny na střední škole, ale práci nezvládal. Založil úspěšnou hudební skupinu, kterou
12 let vedl a působil v ní i jako textař a zpěvák. Přibližně ve stejnou, kdy vznikla skupina,
založil s kamarádkou divadelní společnost. Asi 2 roky pracoval jako novinář v neziskové
organizaci Dobré místo. V současnosti je zaměstnán ve Fokusu Praha v unikátním projektu
Studio 27 a působí jako peer konzultant v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
Participantka C
Žena, 45 let, vdaná, 2 děti, vysokoškolské magisterské vzdělání v oborech biologie a
statistika. Má diagnostikovanou schizofrenii. Žije v Praze. Pracovala ve vědeckém ústavu.
V důsledku nepříznivého působení nemoci tuto práci po letech opustila a věnuje se prodeji
produktů zacílených na zdravou výživu.
Participant D
Muž, 39 let, svobodný – žije 15 v družském vztahu, 1 dítě, nedokončil studium na
střední průmyslové škole ani na střední škole zahradnické. V dospívání onemocněl
schizofrenií. Žije v Praze. Jeho první práce byla v hotelové prádelně, ale nezvládal ji. Pak už
působil až do současnosti v chráněném zaměstnání, nejprve dlouhá léta v prádelně a poslední
rok v obchůdku Psychiatrické nemocnice Bohnice.
Participant E
Muž, 34 let, svobodný, bezdětný, vzdělání nezjištěno. Žije v Praze. Pracuje jako kulisák
v divadle. Od dětských let se potýká se schizofrenií.
Participant F
Muž, 42 let, rozvedený, 2 děti, vzdělání vysokoškolské VŠE. Schizofrenik. Žije v Praze.
Jeho pracovní kariéra je poznamenána opakujícími se neúspěchy ve zvládání pracovních
nároků. Vystřídal několik zaměstnání, po 2 až 3 měsících z nich odcházel. Začínal ve firmě
poskytující IT servis, pokračoval na letišti v incomingové službě, pak spolupracoval na
několika projektech jako odborný administrativní pracovník, zkoušel pracovat v internetové
televizi, vyzkoušel si práci realitního makléře, byl vedoucím obchodu s drahými kameny a
šperky a prodavačem v drogerii. V současnosti je zaměstnaný jako peer konzultant
v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
4.6 Zpracování dat
Tematickou analýzou byla specifikována témata, která vyjadřují důležité momenty
v životě participanta v kontextu jeho duševního onemocnění. Byly vymezeny negativní a
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pozitivní faktory ovlivňující nemoc a rovněž byl zachycen vliv nemoci na širokou vztahovou
oblast života participanta. Definovány také byly oblasti možného zlepšení práce pomáhajícího
pracovníka.
Výzkum ukázal několik významných aspektů souvisejících s onemocněním. Jako
pozitivní stránku nemoci participanti vnímali dlouhodobou psychoterapii, získání odborných
teoretických znalostí o duševní nemoci, abstinenci a přijmutí zdravého životního stylu vůbec,
v některých případech utužení rodinných vztahů. Ti, kterým se podařilo, i když v rámci
možností, jež jim nemoc umožnila, zapojit se do pracovního života, lépe nacházeli smysl
svého života a dodávalo jim to sílu k tomu, aby se naučili s jejich nemocí žít – „fungovat“.
Mezi nejčastěji uváděnými negativními stránkami, které nemoc způsobila, participanti
zmiňovali pocit osamocení a sociální izolace, ztrátu víry ve vlastní schopnosti spojenou
s pocitem „divnosti“ v konfrontaci se „zdravými“ lidmi ve svém okolí, ať v rodině,
v partnerském či přátelském vztahu i mezi kolegy v zaměstnání. Hlavním negativním vlivem
pro všechny participanty byl výrazný pokles schopnosti podat nějaký výkon (studijní,
pracovní nebo v souvislosti s jejich životní rolí – partner, rodič) a nezvládání jakékoli zátěže
vyplývající z běžného života. Vysoká míra unavitelnosti jim dávala v jejich fungování značné
limity.
Nejsilnější dopad nemoci pociťovali participanti právě ve sféře vztahů, a to jak ve
smyslu pozitivním, tak i negativním. Vztahy s rodiči, sourozenci, partnerem, kolegy či přáteli
se proměnily v důsledku psychických změn, které s sebou nemoc přinesla. V některých
případech se vztahová vazba posílila, u některých ve vztahu k rodičům, u jiných s partnerem.
Častěji ale participanti popisovali negativní vliv nemoci v oblasti vztahů. Cítili se
nepochopeni v přístupu k nim ze strany okolí, když nedokázali dostát požadavkům, které na
ně byly kladeny zejména v podání očekávaného výkonu (v rodině, ve škole i v práci). Pocity
neporozumění prožívali velmi často na základě svých obav, které pramenily z vlastního
způsobu vypořádávání se s nemocí, který byl v mnoha případech doprovázen studem, nízkým
sebevědomím a pochybnostmi o sobě.
Data byla zpracována kategoriálně obsahovou analýzou, při které se výroky seskupí do
kategorií (Blatný, 2006). Běžné je i kvantitativní zacházení s narativitou. Tento typ analýzy
nám umožňuje identifikovat subtext, vymezit obsahové kategorie, uspořádat jednotky analýzy
do kategorií a vyvození závěrů. Subtext se určí na základě výzkumné otázky. Text je pak
podroben analýze pod úhlem dané otázky. Kategorie obsahu znamená vybrat slova, věty nebo
jiné jednotky analýzy jako východisko pro uspořádání kategorií. Ty jsou pak dále zkoumány a
uváděny do vztahu. Při uspořádání výzkumného materiálu do kategorií se slova nebo věty
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přiřazují k relevantním kategoriím. V závěrečné fázi dochází k formulaci závěrů. Můžeme
současně vytvářet frekvenční tabulky nebo výsledky podrobit statistické analýze (Čermák,
2006).
Při analýze a při zpracovávání výsledků byl použit program NVivo 11. verze. V tomto
programu jsem pomocí „nodů“ kódovala přepsané rozhovory. Vyhledávala jsem části
rozhovorů s tematickou příbuzností a ty následně seřazovala do vytvořených nodů (kategorií)
a subnodů. Možnosti programu jsem využila také k seskupení jednotlivých referencí (citací)
k jednotlivým nodům, které jsem dále použila k snazší orientaci v subnodech. Program jsem
použila v závěru k vytvoření cloudů pro jednotlivé osoby a kategorie (přílohy 3-16), u kterých
je znázorněná vzájemná provázanost a výsledky tak mohou být na první pohled
zkomparovány.
4.7 Výsledky analýz
Výsledné analýzy jsou předloženy podle jednotlivých kategorií a podkategorií. V každé
kapitole věnované jedné určité kategorii je zobrazena tabulka s vyskytujícími se výsledky
v jednotlivých podkategoriích.
4.7.1 Negativní vlivy
V rozhovorech participanti popisovali i události, situace a osoby, které jejich
zdravotnímu psychickému stavu různým způsobem přitěžovaly. Silně byla zastoupena témata
vztahů, nezvládnuté zátěže a s tím spojené neúspěchy (jak v rodině, tak ve škole i práci), téma
závislosti a jistoty, osobnostních předpokladů.
4.7.1.1 Vztahy
Nejčastější negativní vliv byl uváděn ve vztazích. Jednak v primární rodině a jednak
v partnerském životě. Objevovaly se také problémy s vrstevníky a ve škole.
4.7.1.1.1 Vliv rodiny
Zanedbaná výchova v rodině.
Participant F vnímal, že ho jeho matka ve výchově zanedbávala, což sice zpracoval,
ale vyústilo to v to, že začal nadměrně mnoho času trávit za počítačem, stal se závislým
a propadl pornografii: „...maminka vobčas jako říkala, když už sem byl pak starší: „...no a
nevadí Ti, že se vo Tebe nestarám tolik nebo tak?“ Takže možná tam jako něco to. To je
jedno, já sem v podstatě byl spokojenej, akorát sem pak začal trávit hodně času s počítačem
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...myslím, že to je jako jedna z mých nejtěžších závislostí... Pak jsem teda koukal i na porno a
to pak to člověku úplně hrabe z toho.“ (F10).
Vztahy v primární rodině jako zátěž i v současnosti.
U participanta F sehrávala matka negativní úlohu i v jeho dalším životě. Musel
naplňovat její představy, dělat ji radost. On sám se s tím neztotožňuje: „...mám bejt něčí
(matčina) představa. Jako v podstatě jako, abych dělal radost někomu... u tý mý mámy to
funguje tak, že ona prostě chce, aby ta rodina nějak vypadala. Aby se ty lidi nějak chovali...
na návštěvě doma. No ale prostě to, jak se mám já chovat, tak to nevodpovídá tomu, co já si
myslím, že je zdravý. Ne jako, že by mi to vadilo, jakože to je špatně nebo něco. Ale já prostě
vím, že to jak vona chce, abych se choval, tak pro mě to není prospěšný. Tak s tím mívám
problémy...“ (F551).
U participanta F byla hodnocená negativní reakce vlastního bratra, když u něho
pracoval. Nevyhovoval mu jeho celkový přístup. Odešel od něho. „...chvilku sem se snažil
pracovat jako pro bratra... no a tak sem pro něj asi měsíc pracoval, sehnal sem mu jeden
kšeft. A von místo toho, aby řekl, mě pochválí, že sem sehnal kšeft, tak mě vyhuboval, že sem
neudělal variantní nabídku tomu zákazníkovi ale prostě sem mu jenom jako prodal něco,
službu. A von mě chtěl vychovávat prostě jako blbce malýho, jo nebo tak něco. Tak sem musel
jít svojí cestou...“ (F88). Co se týče primární rodiny, u jednoho participanta se ukázala i
genetická zátěž: „...táta byl nemocnej a bylo to psychickýho původu.” (C122).
4.7.1.1.2 Pocit izolace
Participant B jako zatěžující vnímal izolaci od své rodiny a od přátel v čase, když byl
v škole ve Francii. Nemohl s nimi komunikovat „...ale byl sem tam hodně odříznutej jako vod
svýho rodinnýho a přátelskýho prostředí jako, jo, přece jenom ten rok jako, člověk prostě se
vodizoluje, já sem tam neměl žádnej internet...“ (B101). Ve Francii hledal přítele, kterého
neměl. U jednoho hledal oporu, ale nenašel ji: “...(on) se mnou nějak soutěžil a já sem na to
nebyl připravenej, já sem nechtěl soutěžit, já sem ho chtěl jako kamaráda, ale on se mnou
soutěžil... strašně mě kritizoval a mně... to začalo bolet... když mi říkal Seš paranoidní jako.“
(B179)
Ztráta sociálního okolí kvůli nemoci.
Participant F ztratil kvůli nemoci všechny kamarády ze svého okolí. Neuvědomoval
si to, měl své vysvětlení. „No mě ta nemoc změnila... vztahy s lidma, s rodinou, komunikaci.
Prostě to, že člověk jako najednou řeší věci, který nejsou. Jo, zatěžuje s tím okolí, teď je
votravnej pro vostatní. S kamarádama se nebaví vo věci, vo kterých voni nechtěj. Přijde vo
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kamarády, že jo. Pak vlastně zůstane sám... já sem to tak spíš nevnímal. Já sem si
neuvědomoval, co dělám, že vlastně vo ty kamarády přicházím. I když mi žena říkala, třeba
jako: No, ty si blbej. Tady prostě voni si vo tobě myslej, že seš blbej. Já sem za to vobviňoval
společnost, že jo. Sem v tu chvíli jako viděl no, to je kvůli tomu, že prostě sedíte, jenom
vyděláváte peníze a to. A v podstatě to byla závist, že jo...Přišel sem no vo všechny kamarády,
vo známý. Mě jeden, dva z těch kamarádů, co sem míval, tak jako mě vobčas sem je vídal
potom, ale ten vztah jako nebyl rovnoměrnej nějak. Prostě sem se v tom necejtil dobře... bylo
mi z toho smutno. Že už nejsem schopnej se s nima bavit. Taky, že sem začal abstinovat, že
jo...“ (F381).
Také jeho blízka rodina, manželka a matka jeho nemocí trpěla: „Manželka prostě, ta
chudák trpěla prostě ty moje kecy 3 roky. Sem ji prostě nějakejma svejma vizema zaplavoval.
Tím, jak prostě ty peníze mi někdo dá na ulici zejtra, že to vím, že mi to teďka někdo říkal, že
jo? Tak, tak to jako asi nebylo nic moc... pak vlastně vztah s mojí matkou, to bylo tak jako,
jakože mě kvůli tomu, že sem nebyl schopnej živit rodinu, tak mě snad i vydědila nebo něco
v tom smyslu. Mě jednou jako řekla, že už mě nechce ani vidět nebo co. To mě jako trochu
mrzelo, trochu mi to bylo jedno, protože na mě byla v podstatě v tý době furt akorát nasraná,
že jo. Jakože sem línej hajzl a to.“ (F404).
Participant D popisuje, jak mu nemoc ovlivnila vztahy ve škole. Ve škole se cítil
špatně a pomoc hledal v rodině, na psychiatrickém oddělení nebo u terapeuta, kde byl léčen
„...než jsem onemocněl, tak v tý škole mi to šlo (učení) jenom už trochu a když už jsem byl tak
jako po nemoci zas se navrátil do školy, tak prostě tam byly už takový špatný vztahy sem měl
se spolužákama a učiteli, taková nedůvěra a bylo hrozně těžký se vlastně soustředit na nějaký
věci o učivu, měl jsem často pocit, že to tam ve třídě nebo v tý škole nevydržím a že musím
utýct. Takže třeba po 2 hodinách nebo o přestávce jsem odešel ze školy a volal jsem to moji
mámě. Že jsem to nemohl vydržet a že jdu vlastně, jak bych to řekl, na pracoviště psychiatrie
aby mě nějak pomohli nebo poradili co s tím. Aby mě vlastně i omluvili. Jo takže vlastně,
takhle jsem měl omluvenky plus z rodinejch důvodů nebo ohledně toho, že jsem šel k
psychiatrovi nebo k terapeutovi.“ (D22).
4.7.1.1.3 Partnerský život
Život v partnerském vztahu jako zátěž.
Participantka C popisuje život v partnerském vztahu jako zátěž: „Kdyby aspoň
dokonalej byl doopravdy (smích), že by ty přání, co má žena, že by se k ní partner choval
určitým způsobem, ale když on se má za dokonalýho a přitom není.“ (C293).
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Nemoc jako zátěž ve vztazích.
Participanti popisují, jak jim psychická nemoc ovlivňovala partnerský vztah. Nemoc
vedla ke komplikacím, nebo i k rozpadu. Participanka C vnímala to, jak nemoc narušuje
jejich vztah: „Ono jakoby já sem cítíla v tom vztahu, že je něco špatně už jakoby s předstihem.
Že sem se ptala manžela, co teda bych mohla udělat pro to, aby se něco zlepšilo. Já sem ale
nevěděla konkrétně, co se děje, ale prostě nebylo to, něco ve vzduchu prostě bylo strašně
jakoby zvláštní.“(C29). Participantovi F se vztah, pravděpodobně kvůli nemoci, rozpadl:
„Před tím asi rok, zhruba rok před tím vode mě vodešla žena s dětma teda. To už sem žil sám
v Kralupech.“ (F315). Vysvětlení rozpadu vztahu však nevidí ve své nemoci: „No, ale
v podstatě jakože toužila bejt svobodnou matkou, což může bejt jako to, že mě to donutilo
nějak jako se chovat tak, jak sem se choval. A nakonec sme se rozvedli, ale tam byl asi trochu
problém i jinde, protože její tatínek je psychicky nemocnej a ona to dlouho jako těžce nesla...
Já sem nebyl schopnej si udržet tak nějak jako svoji identitu a možná že se moc do mě
promítal i on. Jo a nevím prostě. Nějak to prostě bylo zlý tady v tom a já sem jako nebyl už
pak schopnej.“(F138). Na druhé straně, když k rozpadu vztahu došlo, je to zátěž na psychiku:
„...měl sem vztah na dálku do-do Prahy, kterej teda se rozpad během toho studia, takže to mě
taky jako zranilo...“ (B105).
4.7.1.2. Nedostatečná výkonnost
Vedle vztahů byla nejsilněji zastoupená témata výkonnosti. Participanti (více, či méně
kvůli nemoci) selhávali, jak již ve vzdělávacím procesu, tak v běžném životě. Důvody svých
neúspěchů a selhávání vidí v různých vysvětleních.
4.7.1.2.1 Nedostatečná výkonnost ve škole
Nedostatečná výkonnost ve škole měla za následek neúspěšnou vzdělávací historii.
Participant B nebyl schopný podávat adekvátní výkon ve škole: „A potom právě sem tam...
zaplul do nějakýho prostě elitního (školskýho) kolektivu, ale tam to bylo hodně na výkon, a já
sem ten výkon nebyl schopnej podávat... sem to nezvlád... nejdřív to bylo hodně zajímavý, pak
hodně blbý...“ (B96).
Participant D svou historii ve škole popisuje podrobně. Přiznává, že už před nemocí
mu dělalo problém učení. Navzdory snaze si nedokázal zapamatovat látku, nedokázal se
soustředit: „...časem jsem zjisti-zjišťoval, že to učení mi tolik nejde... ráno jsem si přivstal, a
abych se učil do školy látku. Takže jsem třeba vstal o 2 o 3 hodiny dřív. Vlastně ještě tenkrát
jsem šel, jsem šel, prostě jsem byl v posteli a snažil jsem se naučit ... a zjišťoval jsem, že to
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nestíhám, nebo že mi to do tý hlavy už moc jako nejde... Jsem se nesoustředil nebo jsem prostě
viděl že to, že to je skoro jakoby prohraný...“ (D14). Byl na technické střední škole, kterou
nezvládl a tak se už ani nesnažil. V následující citaci dokonce třikrát vyslovil, že „to má
prohraný“: „No a viděl jsem prostě, že mám, v těch technickejch věcech... nějaký mezery a
hlavně v matice... když se měla psát nějaká velká písemka z matematiky, tak... viděl, že to...
pro mě je problém, že to je jakoby předem už prohraný... Tak jsem si kreslil (počas písemky)
obrázky... já jsem to měl předem prohraný, a ty obrázky, když jsem byl naštvanej, tak mě
vlastně jakoby pomáhaly... (vědel jsem) že to prostě mám prohraný, že to nezvládnu.“ (D32).
Přístupu na této škole nerozuměl, školu nedokončil a neúspěch připisoval profesorce.: „...na
průmyslovce... jsem viděl, že to nezvládám... No a dycky jsem myslel, že už to (výkresy) mám
dobře udělaný. Přineslo se to, profesorka technickýho kreslení na to se podívala a začmárala
dvě, tři červeně, jako chyby. Já jsem byl z toho úplně vyřízenej, protože já... mám to
prostorový vidění a logiku dobrou a ona tam dycky našla nějakou chybu a to jsem nechápal a
byla hrozně nepříjemná... Měla takovou jako nepříjemnou auru... úplně jsem z ní cejtil takový
zlo...“ (D47). Nakonec studoval na zahradníka. Během studia byl léčen s psychickou nemocí,
hospitalizován. O maturitu, kvůli nízkému sebevědomí, se ani nepokusil: „Prošel jsem všema
čtyřmi ročníky a... (počas studia) mi propukla ...ta nemoc. Byl jsem hospitalizován a ačkoliv
jsem několikrát pokračoval... tak vlastně i kvůli mý nemoci a kvůli mý psychice, tak jsem se
ani neměl odvahu jít na tu maturitu.“ (D63).
4.7.1.2.2 Nedostatečná výkonnost v životě
Participanti vypovídali o problémech se zátěží v běžném životě. Participant F
selhával při běžných denních činnostech „Problém, já sem nebyl schopnej vodvízt ženu
s dětmana vlak autem nebo něco takovýho.“ (F318). Při práci podával slabý výkon. Práce
byla pro něho namáhavá, i když s odstupem času hodnotí, že mu práce pomáhala: „Já když
sem vstával, tak sem se musel donutit, úplně se vyrvat, abych prostě šel chvíli vysekávat do zdi
díru na kabel třeba nebo něco takovýho. Jo, ale aspoň to sem měl, co sem měl co dělat, abych
si vlastně udělal takovou pracovní terapii tady tím. Což bylo fajn a do teďka jako na to rád
vzpomínám, i když to bylo jako dost bolestivý neskutečně. Sem třeba jako 2 minuty tesal něco
a pak sem musel půl hodiny vodpočívat, čuměl sem z vokna. Prostě sem byl úplně mimo a
tak.“ (F319).
Participantka C vnímá zátěž jako spouštěč krize: „...von (manžel) v tý době psal
knížku, vědeckou, takovou prostě publikaci, popularizační, hodně mu na ní záleželo, prostě to
pro něj byl takovej stěžejní životní počin a von chtěl, abych si tu knížku přečetla a posoudila,
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co a jak, prostě ňáký komentáře k tomu připomínky, takovýhle věci, co se tak jako dělávaj. No
ale vono to moc nešlo, protože děti byly malý a já sem toho měla docela plný kecky, no tak
sem mu říkala, že teda jo, ať si prostě děti vezme na starost, třeba o víkendu nebo příde
z práce, takže aby si je vzal na starost, ale von nechtěl. On prostě na mě tlačil, abych to
zvládla za normálního chodu jakoby normálně to... No a pak už to bylo asi jenom pár tejdnů
ke spuštění tý krize...“ (C31).
Pracovní zátěž měla značný vliv na nemoc u participantky C. U šéfa se setkala s tím,
že jí testoval, co snese, což způsobilo její krizi: „...já jsem měla tak jako dojem, že si mě
(manžel) hodně proklepává tak, jak na tom vlastně jsem, co umim. A z toho jsem se teda
zhroutila. Nevím, on má takovej zvláštní způsob komunikace. Já jsem s tim měla velkej
problém. Měla jsem nízkou dávku těch prášků, takže jsem se složila z tohohlenc toho. To bylo
jako poprvý, co to nebylo kvůli hlasům, ale opravdu jsem se složila kvůli tomu vnějšímu tlaku,
no.“ (C199).
Participant F má za sebou několik zaměstnání s negativními zkušenostmi. Bratr
nedoceňoval jeho práci, v další firmě dělal chyby a tak ho přeřadili na místo, ze kterého pak
kvůli vztahu odešel: „chvilku sem se snažil pracovat jako pro bratra, ... sehnal sem mu 1
kšeft. A von místo toho, aby řekl, mě pochválí, že sem sehnal kšeft, tak mě vyhuboval, že sem
neudělal variantní nabídku... von mě chtěl vychovávat prostě jako blbce malýho, jo nebo tak
něco. Tak sem musel jít svojí cestou, tak sem si hledal práci... Sem si říkal, že bych chtěl
pracovat v leteckým průmyslu. Sem pracoval chvíli v jedný incomingový... A voni zjistili, že
prostě dělám chyby. Jo, a že sem nebyl prostě takovej ten vojenskej typ, kterej by byl
přesnej... A tak mě přeřadili, že sem dělal pak asistenta prezidentů firmy. A voni nic moc
nechtěli, ale chtěli, abych tam... seděl a čekal sem, jestli někdo něco bude chtít. A mezi tím
sem si hrál na počítači...“ (F77).
4.7.1.3. Závislosti
V životě participantů se objevuje téma konzumace návykových látek a téma různých
závislostí. Participant B zmiňuje zkušenost s marihuanou: „...sem ho pozval na první
koncert a sem se zhulil, což sem neměl dělat, prostě vod někoho sem dostal jointa...“ (B181).
Participant F zmiňuje závislost na počítačových hrách a na pornu: „... jsem začal trávit
hodně času s počítačem. Hry počítačový. Sice teda jako jsem dělal i nějaký programy, třeba
jsem byl schopnej jako něco naprogramovat málo. Hlavně jsem si s počítačem hrál a
myslím, že to je jako jedna z mých nejtěžších závislostí. Ale to už se mi daří jako celkem
zkrotit i tohleto. Pak jsem teda koukal i na porno a to pak to člověku úplně hrabe z toho. A to
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sem měl pocit jako že se sem schopnej spojit s tou vobrazovkou a prožívat ty stavy, ty pocity
těch herců nebo co, jak to bylo v tom. Takže vlastně sem přestal mít nějakej zdravej náhled
úplně na svět.“ (F12). Později se, v souvislosti s hraním v kapele, objevuje v jeho životě
alkohol: „...začali sme hrát s kapelou, to je zase úplně takovej jinej uzavřenej svět. Do toho
sem začal chodit do hospody, že jo. Po zkoušce sme to zapíjeli nějak a tak. Pak sme hráli
docela hodně.“ (F21). Uvědomuje si, že si alkoholem v životě uškodil: „...já sem měl jako,
že sem měl dobrou výchovu a pak se to prostě jako nějak se to zvrtlo... sem začal chodit moc
do hospody a takhle. Sem si to jako dost svým způsobem zavinil sám, no.“ (F538).
Participant F hodnotí konzumaci alkoholu a marihuany ve svém životě jako negativní
faktor. Zmiňuje ji i v souvislosti s vyrovnáváním se na určitou situaci: „V podstatě, že sem
přestal dělat to, co sem chtěl, ale dělal sem to, co chtějí víc jako vostatní lidi. A stáhlo mě to
k alkoholu, stáhlo mě to v podstatě k marihuaně, sem kouřil trávu hodně, ačkoli mi to nikdy
nedělalo dobře. Prostě ta kombinace, mě z toho bylo zle... Asi myslím, že sem se tehdy (na
škole) vrátil jako docela nalomenej se závislostí na alkoholu.“ (F38).
4.7.1.4. Jiné negativní faktory
Participanti okrajově zmiňují i jiné negativní faktory, jako je jejich osobnostní výbava,
nebo i kontakt se sektou.
Participant F si uvědomuje, že se nedokáže v životě prosadit a věci dotahovat: „Přišel
tam novej zpěvák... jemu se nelíbilo, že jak hraju. Takže tam byl prostě jako nějakej nesoulad.
A já jsem hlavně měl představu jinou vo hudbě, kterou chci hrát, ale nedokázal jsem si to
prosadit... jak jsem zjistil pak, později v životě, tak, že to prosazení se a dotáhnutí něčeho, je
pro mě velkej problém do teďka.“ (F30). Participant D říká o svém nízkém sebevědomí: „Jo
a přitom jedna moje profesorka třídní, prostě viděla, že jsem chytrej kluk... že mam hrozně
nízký sebevědomí... že věci umim a že si hrozně nedůvěřuju no.“ (D68).
Participant B natáčel film o sektě a na jeho psychický stav toto působilo negativně:
„...sem tam dělal nějakej pořad, jako natáčel sem nějakou reportáž vo jedné sektě, a to mi
taky... nějak hrálo už na tu paranoiu.“ (B106).
Přehledná tabulka výskytu citací v souvislosti s tématem „negativní vliv“ je uvedená
v tabulce číslo 1. Cloud je v příloze číslo 7.
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4.7.2 Pozitivní vlivy
Participanti referovali o pozitivních vlivech. Nejčastější zmiňovaným tématem byla
terapie, resp. intervence spojené s léčbou psychické choroby. Pozitivními vlivy se ukazovaly
být vztahy, hlavně podpora, která byla od blízkých. Dalšími důležitými tématy byly práce,
zájmy, odborná literatura. vliv stravy, resp. životního stylu a zvládací mechanismy.
4.7.2.1 Terapie
V rámci terapeutických intervencí participanti na prvním místě viděli pozitivní vliv
léků, resp. farmakologické léčby. Sekundárně oceňovali i psychoterapii různého druhu.
4.7.2.1.1 Léky
Participantka C oceňuje pozitivní působení léků na její halucinace, což mělo vliv i na
její partnerský život: „...ty léky beru, že jo, takže halucinace nemám, ale takový ty negativní
příznaky schizofrenie ty jako skutečně dost vymizely. Že jsem i komunikativní, víc jako mě
baví spousta věcí, nemám potřebu oponovat manželovi, nebo s nim jakoby nekomunikovat...“
(C140).
Participant E vnímá jako pozitivní své rozhodnutí užívat léky: „...šel sem
k psychiatričce, začal jsem se léčit, začal sem brát tehdy nějaký léky.“ (E 209) „To sem asi
užíval léky, no. A že sem byl hodně v pohybu, tak to nějak šlo...“ (E300) a uvědomuje si jejich
kladné působení: „To sem asi užíval léky, no. A že sem byl hodně v pohybu, tak to nějak šlo.“
(E300) „...já sem ...bral léky asi 2 roky a pak sem je asi vysadil. Přestal sem i navštěvovat
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psychiatričku, že to jako zvládnu, že to bude v pohodě a pak se mi právě zhoršil stav...“
(E265).
Participant B vnímá pozitivum ve změně léků: „...když mně ten Haloperidol jako (ee)
doktor Jarolímek vzal (ee) a místo toho mně dal tu Zyprexu, tak vlastně mně se strašně
ulevilo...“ (B169).
4.7.2.1.2 Psychoterapie
Participant A vnímá psychoterapii jako přínosnou, dokonce by ji doporučil i zdravým
lidem kvůli osobnostnímu růstu: „..chodím na ty terapie celou tu dobu a že jsem se díky nim
stal nějakým, jestli se to tak dá říct, nějakým vzdělanějším, co jsem tam všechno zažil, že jo
jako, já nevím, něco jsem pochopil, co jiný lidi nepochopěj za celej život. Nějaký, já nevím, to
je těžký nějaký hodnoty, něco se tam dozvíte na těch terapiích. Já jsem si říkal, že by tam měli
lidi chodit, že by to mělo být součástí maturity nebo něco takovýho, nebo půl roku třeba
chodit na terapie, protože ty lidi, když nechoděj na terapie tak NĚCO nezažijou...“ (A161).
Participant D vzpomíná na příjemné zážitky z pobytu na dětském terapeutickém
táboře, kde na něho působilo příznivě nejen prostředí, různé volnočasové aktivity, ale i to, že
přes svoji introvertnost se mezi ostatními účastníky, včetně lékařského vedení, cítil dobře:
„...od tý psychiatrie byl letní tábor na kterej jsem jel a i když jsem byl takovej jakoby
pasivnější, že jsem moc s ostatníma nemluvil, tak se mi ten tábor líbil, chodili jsme se koupat,
bylo tam dobrý prostředí i jako ty doktoři, který nás tam vedli a kamarádi...“ (D256).
Aktuálně pociťuje podporu, kterou mu dává účast na psychoterapeutické skupině: „...teď
chodím na skupinu asi tak čtvrt roku, novou, pro mě novou skupinu a ta mi teď hodně sedla a
pokud teda mi dobře sedí a pomáhá mi to...“ (D337).
Participant F vnímá jako užitečnou také techniku autogenního tréninku: „...sem si
chvíli posiloval sebevědomí autogenním tréninkem...“ (F510)
4.7.2.1.3 Hospitalizace
Participantka C hodnotí hospitalizaci jako prospěšnou ve vztahu s rodiči: „...dá se říct,
že teda ta hospitalizace mi vylepšila vztahy s rodičema...“ (C103).
4.7.2.2 Práce
Participant D získal větší stabilitu ve chvíli, kdy si formálně vyřešil oblast pracovní:
„...jsem se přihlásil na pracovní úřad a byl jsem takovej jako, celkem trošku víc v pohodě...“
(D173).
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Participant F nachází smysl ve sféře zaměstnání a naplňuje ho pocitem uspokojení:
„Ale teď se mi to už d- daří. Většina nějakejch těch dlouhodobejch věcí který, na kterejch
pracuju, tak se mi to poskládává. Že už konečně jako to směřuje k nějakýmu završení práce.“
(F35). Pracovní činnost podpořila i jeho setrvání v abstinování: „...začal sem opracovávat
dřevo, přestal sem kouřit, přestal sem úplně pít.“ (F510).
4.7.2.3 Zájmy
Participanta F posilovala aktivně tvořená hudba. Byl rád, že se mu splnilo jeho přání:
„A přitom sem vod 16let, já jsem jako dítě sem hrál na housle, pak sem hrál na violu, pak sem
si dal 2 roky pauzu a oslovil mě kamarád, s kterým sme hrávali hokej, tak že začíná kapelu a
že tátové naši hráli spolu v kapele, jestli nechcem prostě jako hrát taky na bicí s nima. A vono
jako já jsem chtěl celou dobu hrát na kytaru, abych mohl balit holky, že jo. A pak prostě to
přišlo jako, povídám (ee) - no tak jo. Tak sem řekl tátovi: „hele, já bych chtěl hrát na bicí.“
Druhej den sme jeli koupit bicí. Dostal jsem bicí, začal sem hrát, začali sme hrát s kapelou
...“ (F17) a hodnotí to jako příznivé období v jeho životě: „...koncertovali jsme různě po
Praze a bylo to docela jako fajn život ...“ (F27).
4.7.2.4 Změna stravovacích návyků
Participantka C připisuje dietním změnám – vyřazení lepku - zásadní význam, jež se
projevil i v jejím vztahu s manželem: „...všechno se to začalo doma lepšit skutečně, až když
jsem vysadila ten lepek ...“ (C285) a přispěl ke zlepšení její psychické kondice: „...jsem teda
vysadila lepek a musim říct, že se mi fakt jako hodně udělalo dobře. Já vim, že jsem začala být
tak jakoby, trpělivější, mírnější, neměla jsem potřebu ňák ták hádat? se. Takže mně to vlastně
hodně pomohlo v tý psychice, to vyřazení toho lepku ze stravy...“(C134) a uvědomuje si, že
její získaná psychická stabilita působí dobře na partnerský vztah: „... to nebylo prostě vono,
no přesně tak. Takže ten vztah, díky tomu, nebyl ňák zvlášť dobrej a teďka v lednu jsem
přestala jíst pečivo a takovýdle věci a někdy v tom březnu, dubnu jsem začala pozorovat, že se
jakoby lepšim i v těchhenctěch věcech, že jakoby jsem znormálněla zase.“ (C147). Vyřazení
lepku z jídelníčku jí přináší úlevu i v oblasti výkonnosti: „...ten útlum. S tím se taky snažím
dělat, co to jde. Vysloveně pomocí potravin. Jako je ten lepek …říká se nervovej toxin. Je
pravda, že mi ta strava pomohla, jakoby… jsem unavená, ale ne prostě tolik, jako to bývalo..“
(C184).
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4.7.2.5 Abstinence
Participant B vytrvale dlouhodobě abstinuje v kouření marihuany: „...v roce 2003 na
Novej rok sem (ee) měl posledního jointa, no, no, a vod tý doby teda, to máme 17 ti-14 let, no,
já nehulím...“ (B263). V případě participanta F se jinak příznivá abstinence projevila jeho
vyřazením z komunity příznivců alkoholu a marihuany: „..sem začal abstinovat, že jo. Vonispak sem byl divnej, že jo prostě.“ (F399).
4.7.2.6 Zvládací mechanismy
Pro participanta B bylo ulevující a pomáhalo mu zmírnit dopady nemoci, když byl
schopen prožívat žert a reagovat na něho: „...sem prostě měl smysl pro humor, najednou sem
se smál...“ (B171). Participantka C hovoří o popírání nemoci a postoji manžela, jež
ovlivňovaly její překonávání onemocnění: „Já jsem teda, asi typicky, se nepovažovala za
nemocnou, za dlouhodobou, ale... a manžel to bral zase jako fakt, kterýmu se musí ňák čelit.
Takže, když už se to stalo, tak prostě se stim musíme ňák popasovat . “ (C125) i anamnestická
rodinná zátěž se ukázala pro participantku C jako příkladná zkušenost v učení se, jak zacházet
s přišlou duševní nemocí: „...že táta byl nemocnej a bylo to psychickýho původu a co se u
manžela týče, tatínek byl nemocnej psychicky, tam byla ňáká nemístná žárlivost a ňáký
takovýhle věci. Takže my jsme to oba měli jakoby v sobě zažitý, jakože psychický nemoce holt
jsou, že se to stává. Takže nebyl, nebyli jsme z toho až tak zaskočený.“ (C122). Konfrontace
vlastní nemoci s ostatními druhy duševních chorob pomohla přivést participantku C k přijetí
té její: „... ale já si to zas tak jako neberu. No mně přijde horší ta maniodepresivní psychóza
než ta schizofrenie. To jako člověk dělá takový věci, za který se pak stydí. Kdežto ta
schizofrenie ta mně přijde taková přijatelnější z hlediska toho, jak se člověk prezentuje i když
má zrovna tu ataku, že jo.“ (C324). Participant F zpětně vnímá onemocnění jako příležitost
k přeměně dosavadního životního stylu: „...já sem prostě svoje nejplodnější dny, kdy vod tý
doby vlastně, co sem byl nemocnej, tak já- tak sem prožil v podstatě úplně přerod, jo? Že.“
(F416).
4.7.2.7 Odborné informace
Pro participanta D byla zdrojem podpory v jeho nejistotách odborná literatura:
„...občas mi dala, no tak koupila mi nějakou knihu o tom jak být sebevědomější nebo jak se
lidi cítí, když, když (ee) výjdou ze školy a maj třeba jít na nějakej obor, učiliště a tak. Takže
takový jako knížky, který by mě mohly jako navíst na nějakou dobrou cestu nebo by mě trošku
vzpružily nebo tak.“ (D132) i v současnosti získává oporu v čerpání odborných informací:
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„...mně pomáhá nebo často jsem si četl různý knihy, jako o psychice nebo o pozitivním
myšlení a tak.“ (D288).
Přehledná tabulka výskytu citací v souvislosti s tématem „negativní vliv“ je uvedená
v tabulce číslo 2. Cloud je v příloze číslo 8.

4.7.3 Vztahy
V předcházejících analýzách se ukázala nejsilnější spojitost, v pozitivním i negativním
smyslu, na vztahy. V další části jsme proto analyzovali vztahy jako samostatnou kategorii.
Participanti v souvislosti se vztahy referovali o vlivu nemoci ve vztazích v rodině, partnerství,
s kamarády a kolegy v zaměstnání.
4.7.3.1 Vliv nemoci na vztahy
Nemoc má na vztahy nepochybně vliv, jak to výstižně vyjádřil participant A: „Mý
vztahy s lidma se trochu změnily.“ (A9). Jsou to vlivy jak pozitivní, tak negativní.
4.7.3.1.1 Pozitivní vlivy
Potvrzuje se, že vlivy působící kladně v oblasti vztahů přinášejí participantům podporu
ve vyrovnávání se s nemocí a přispívají k lepší kvalitě jejich života. Dodávají jim pocit jistoty
a bezpečí, které pak mírní jejich strachy z nezdarů.
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Rodina
Participant B hovoří o bratrovi, že ho má rád i teď a cítí od bratra podporu: „...v dětství
úplně fantastický, pak v pubertě je-jednoho, 2. v pubertě, že jo, tak-tak sme se víc jako (ee)
rvali a škádlili a to, ale prostě-prostě spolu držíme pořád, no, je to-je to-je to-mám ho rád a
von má rád asi mě, no, pomáhá mi ...“ (B64). Prticipant B popisuje, jeho vztah s otcem jako
rozdílný před nemocí a po ní. Před nemocí ho líčí spíš jako negativní takhle: „P: No, v tý
pubertě sem jako špatně vycházel s tátou, no, to prostě (mm), myslím si, jakože on měl radši
bráchu a já sem byl takovej jako pro něj jako těžko jako uchopitelnej, protože sem teda byl
jako intelektuálně naladěnej ...“ (B70). S matkou si v dětství rozuměl víc než s otcem, jak
popisuje, i díky společným zájmům: „...máma dávala přednost nám, jako bráchovi a mně a
ve mně se viděla svým způsobem, protože teda sem (ee) ovládal některý věci, který vona měla
taky ráda, jako třeba nějakej zpěv ...“ (B77). Svojí rodinu celkově vnímal kladně: „...myslím
si, že-že (ee) to bylo jako dobrý prostředí ... my sme doma měli docela pohodu...“ (B72, B58).
Na dobu, kdy onemocněl, dnes, v kontextu vztahů k rodičům vzpomíná velmi kladně a
zaznamenává i změnu ve vztahu k otci právě v tomto pro všechny náročném období: „Ty
rodiče vlastně za mnou chodili sem každej den, jako tady na tu sedmadvacítku, prostě fakt
každej den prostě přišli voba 2, to bylo fantastický jako, jo, samozřejmě tehdy já sem to
nevnímal jako fantastický, ale jako (ee) zvláštní stav ohrožení, jako jejich ohrožení, jo, a
právě sem tehdy důvěřoval víc tátovi než mámě, a to se nějak potom změnilo zase, že vlastně
já sem měl o tátu obrovský strach, jako já s-ten blud nebo ta psychóza působila tak, že to, že
sem měl o něj velkej strach, no, což už teď mít nemusím, protože táta zemřel před-před 5 ti
lety, před š- skoro 6 ti už, no, takže jako, no, ale tehdy to bylo takhle nějak, no, ale fakt za
mnou chodili a vymlouvali mi ten blud, hlavně máma, jako nevěděla, že tam mám blud, ale
prostě vymlouvala mi prostě moje nějaký přesvědčení, tak.“ (B243).
Participantka C rovněž vypráví o svém vztahu s rodiči, zejména matkou: „... já sem
s mámou jako moc nevycházela...“ (C76) jako o vztahu, který se markantně změnil v době
jejího plného propuknutí nemoci, jež vedlo k hospitalizaci: „...jako ten vztah s mámou nebyl,
nebyl moc pěknej, ale hrozně se to votočilo při mý první hospitalizaci. začala bejt taková jako
příjemná, hodná.“ (C78). Při vzpomínání na vztah s matkou v dětství se rozvzpomínala na to,
že ji vnímala jako zlou a soupeřivou: „...si pamatuju dětství, že to takhle nebývalo. Jako dost
křičela, ona byla přetížená prací, ale jako dneska už jí dokážu pochopit, ale tenkrát sem to
prožívala jinak, že jo prostě pro mě byla osoba, která byla někdy i zlá.“ (C78). Byla docela
rivalizující ve spoustě věcech. “ (C 86). Ona sama pociťovala změnu, k níž došlo ze strany
matky právě v čase, kdy byla hospitalizovaná: „... když sem byla hospitalizovaná, tak ona
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vlastně jakoby úplně otočila a ten vztah se z toho mínusu dostal do toho plusu.“ (C81).
Změnu vidí v přístupu matky, která souvisela s její potřebou soupeřivosti a kdy nemoc dala
oběma příležitost k pomoci. Jak k jejímu poskytnutí ze strany matky tak k jejímu přijtetí
participantkou: „ Kdy jsem se taky octla v ňáký pozici, kdy nejsem za hvězdu, že prostě sem
jakoby na tom dně a ona mi mohla vlastně ňák jako pomoct. Takže tohlencto se změnilo
jakoby ze strany mámy.“ (C 88). Po onemocnění se s matkou sblížily a participantka si více
začala uvědomovat věci, které v minulosti nevnímala: „...u tý mámy, tam začal bejt ten vztah
jakoby lepší. Asi hodně to, že jsem pochopila, že mě má máma hodně ráda. Že to, co jsem
necítila dřív, tak jsem pak cítila během tý nemoce.“ (C265). Ve srovnání otce s matkou
považovala vždy otce za toho citlivějšího: „...u nás to vždycky bylo tak, že empatičtější byl
táta než máma ...“ (C270). Také ve vztahu s otcem participantka pociťovala změnu k lepšímu,
která nastala po její hospitalizaci: „No a zlepšilo se to taky vlastně až po těch hospitalizacích
...“ (C95). Pozitivní zkušenost se změnou ve vztahu s matkou byla pro ni motivující
k přeměně vztahu s otcem: „... příde mi, že sem se pak začala víc snažit o ten vztah s tátou,
když se to povedlo vlastně u tý mámy, tak jako s tátou sem se bavila vo ňákejch věcech, von je
takovej jako sečtělej, rád čte různý zajímavosti a vždycky se zájímal třeba vo antický umění,
vo Egypt a takovýdle věci. Já sem začala pročítat takový náký časopisy – Epocha, jestli to
znáte a bavili sme se vo tom s tátou. Takže ten vztah jakoby se začal budovat na těchhlenc
těch věcech.“ (C 97). Vztah s o 6 let mladším bratrem participantka C vnímá jako dobrý a
stabilní, bez změn, které by do vztahu vnesla její nemoc: „...a s bráchou sem si vždycky
rozuměla, tam jako problém nebyl, s tim jako to bylo v pohodě i před tou hospitalizací teda i
před tou nemocí, vlastně i teďka vycházíme spolu jako pořád dobře.“ (C 103). V dětství a
dospívání líčí svoji roli v sourozeneckém vztahu jako částečně zastupující roli rodičovskou:
„Když rodiče nemohli, že jo, protože máma furt pracovala, živila rodinu a táta byl v tom
dětství, co sme zažili spíš nemocnej než co jinýho, tak aspoň něco, že měl aspoň ňáký zážitky
rodinný. (C116). „... před spaním sem mu vždycky četla pohádky a von za mnou běhával
doma, jako děti běhávaly za mnou doma, když byly malý, tak za mnou běhával ještě můj
brácha, když byl malej....smích. No takže ten vztah byl vždycky hezkej.“ (C110). I dnes
přetrvává přívětivý vztah s bratrem : „...máme k sobě hezkej vztah.“ (C115). Ve vztahu se
svými dětmi nevidí participantka rozdíl, který by způsobila její nemoc: „... a jinak já jsem
byla s dětma za dobře i navzdory tý nemoci .. “ (C176).
Participant D popisuje svůj vztah s rodiči kladně, v době onemocnění a hospitalizace
vnímal rodiče jako oporu, větší podporu pociťoval od matky: „Tak oporou mi byli rodiče,
moje máma mě často navštěvovala v tý nemocnici, tam jsem měl takový stavy, že jsem se bál,
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aby se mým bližním nic nestalo. No a vlastně jsem byl rád, že za mnou máma třeba já nevim 4
v tejdnu,že za mnou byla nebo skoro i pětkrát. Otec, otce mám rád, ale v tu dobu si to nějak
neuvědomoval, že mám ty psychický problémy, nebo prostě jakoby, jakoby tam byl míň
přítomnej “ (D236). Cítí blízký vztah se sestrou: „... se svojí sestrou si hodně rozumíme, jsme
si blízký ...“ (D131). U svých blízkých nachází oporu: „... mám prostě blízkou rodinu o kterou
se můžu opřít ...“ (D311).
Partner
Participantka C si uvědomuje rozdílnost v přijetí nemoci mezi ní a manželem: „Já
jsem teda, asi typicky, se nepovažovala za nemocnou, za dlouhodobou, ale... a manžel to bral
zase jako fakt, kterýmu se musí ňák čelit. Takže, když už se to stalo, tak prostě se s tim musíme
ňák popasovat.“ (C125). V době hospitalizace vnímala manželův zájem jako důležitou
podporu: „No manžel taky. Ten nejvíc během těch hospitalizací byl vlastně jakoby opora. Já
jsem pak jako vod tý krize říkala, že vlastně my jsme nejlepší pár, když se nevidíme. To jsme si
fakt jako volali během tý hospitalizace a to bylo všecko jako strašně fajn.“ (C272).
Participant D žije už dlouhou dobu v partnerském vztahu: „Už jsme hodně dlouho
spolu (smích). No, začali (hm) jsme spolu chodit (hm), no známe se vlastně 15 let už no.“
(D161). S partnerkou se seznámil několik let po první atace nemoci, což byla nesporně
pozitivní událost v jeho životě: „... jste s přítelkyní, takže jste se seznámili po 5 letech od tý
doby co jste onemocněl.“ (D167). Počáteční obavy, kterou participant měl, totiž, že až se
partnerka dozví, že je duševně nemocný, bude odmítnut, ho ale přítelkyně svým přístupem
zbavila: „No a vlastně s partnerkou s kterou žiju doteď o tý svý nemoci jsem jí řekl asi, asi po
2 měsících co jsme spolu začali chodit no. A já jsem měl strach že prostě řekne, že ať se
nezlobim, ale že prostě se mnou už nechce bejt nebo tak. A přítelkyně to vzala tak, že (ee) že to
nevadí, že ona občas taky má pocit, že by chtěla vyhle nebo potřebovala vyhledat psychologa
nebo možná i psychiatra.“ (D156). Obavy vyjadřuje i na jiném: „...já jsem měl strach, že
prostě řekne, že ať se nezlobím, ale že prostě se mnou už nechce bejt nebo tak. A přítelkyně to
vzala tak, že (ee) že to nevadí...“ (D157). Participanta D i v současnosti posiluje to, že má
blízký kamarádský vztah: „...nakonec mně pomohlo že jsem si našel dalšího parťáka no a
s ním chodím cvičit a vlastně mně dává sílu, že spolu povídáme a že jsme prostě blízký
kamarádi ...“ (D288).
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Kamarádi
Participant A uvádí jako současné vztahy pouze ty, které si vytvořil se spolužáky na
základní škole, předtím než onemocněl. Nové vztahy, ať už partnerské nebo kamarádské se
mu nepodařilo vytvořit a tak jsou dnes tyto vztahy pro něho jediné, které má a snad i proto je
pokládá za blízké: „No s těmahle a zase s jinejma lidma ze základky jako a i dneska máme
furt nějaký srazy jakoby hodně častý, takový … Hodně lidí ze základky bydlí dál v těch
bydlištích prostě kolem mě a jako máme trošku takový jako vztahy. Z tý základky mám ty lidi,
se to bere, já nevim, jako taková rodina prostě.“ (A114).
Participant B neměl před onemocněním potíže s navazováním kamarádských vztahů.
On sám se v nich cítil dobře. Svými slovy to vyjadřuje takto: „...sem měl jako, teď mám
kamarády jako a fungoval sem docela dobře ...“ (B39). Vztahy mezi spolužáky pokládá za
příznivé: „...prostě sem měl výbornej kolektiv ve třídě ...“ (B81). Na nové vztahy, které získal
v době studia v zahraničí vzpomíná rovněž jako na dobré: „... kamarádil sem tam s Češkama,
který tam studovaly, t-to bylo fajn, ale vídali sme se poměrně málo, a pak sme (ee) se tam
skamarádili s jedním klukem z Německa, respektive z Itálie, ale narodil se v Německu a
původem byl Peršan, tak s tím sem se hodně kamarádil, t-to-to byl skvělej kluk ...“ (B102).
Kamarádům, kteří ho neopustili v době, kdy onemocněl, připisuje podíl na jeho zotavování se
a návratu do aktivního života: „Co se týká kamarádů třeba, ty se na mě v drtivý většině
nevykašlali, zůstali mi a prostě (ee) taky mě vytáhli prostě, ještě během tý hospitalizace mě 1
kamarád vytáhl na procházku někam, že mě vy-vyvez na vejlet... „ (B153).
U participanta D z jeho vyprávění usuzujeme, že měl v dětství a dospívání, tedy před
nemocí, fungující vztahy s vrstevníky: „...v tom dospívání to tak bylo, že ta parta co jsme
chodili (ee) na ten do do parku si hrát tak potom prostě (ee) jsme chodili na diskotéku a (ee)
tam prostě (ee), no scházeli jsme se na diskotéce prostě no.“ (D97). Jako významné chápe
přátelství, které vzniklo v období hospitalizace: „...právě ten (ee) ten kamarád, který byl
z toho, z tý psychiatrie ...“(D271). Ve vzniklém kamarádském vztahu se cítil bezpečně,
poskytoval mu podporu: „..mně pomáhalo a jemu asi taky, že oba dva jsme měli, že máme
tuhle psychickou nemoc a tím pádem jsme byli k sobě hodně otevřený a dělali jsme si různý,
říkali jsme si vtipy, dělali jsme si různý jako vtipný hlášky a chodili jsme spolu poslouchat
hudbu a na vejlety a tak ...“(D272). I po onemocnění se mu podařilo utvořit si přátelský
vztah, podařilo se mu nalézt kamaráda, se kterým ho pojila nejen nemoc, ale také společné
zájmy. Sám pohlíží na tento vztah, jako na velmi blízký: „...jsem se pozdějš setkal (ee) s
kamarádem z toho tábora a začali jsme spolu chodit po Praze a různý koníčky jsme měli,
takže on byl vlastně skoro můj bratr, že vždycky když nás někde viděli, tak si dělali srandu, že
jsme jak dvojčata.“ (D259).
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Kolegové
Participant A vnímá zlepšení vztahů s kolegy v zaměstnání od chvíle, kdy s nimi sdílel
to, co prožívá ve své nemoci: „Pak jsem jim víc řek, jak se cejtim. A voni zdá se, že teda něco
pochopili. Aspoň můj šéf teda, je trochu inteligentnější ...“ (A60).
Participantka C popisuje vztahy s kolegy v zaměstnání před nemocí i v době jejího
onemocnění jako dobré. Od kolegů se jí dostávalo pochopení: „V tý práci jsem ro nějak
nepociťovala tam ty vztahy s kolegama celkem fungovaly. Jako neměla jsem tam problém ani
po začátku tý nemoci, oni byli hodně tolerantní všichni. Já vůbec jsem měla štěstí na šéfy. Ten
první, když jsem měla děti, že jo, tak jsem prostě votěhotněla jsem příliš brzo mež tam bylo
zvykem, že jsem měla mít ještě hotový Ph.D a pak už jsem se k tomu nevrátila a vlastně šéf mi
tenkrát říkal: „Užij si ty děti dokud jsou malý“ (C188) a také uznání za její profesní kvality:
„Já jsem měla dojem, že tam na mě všecky koukaj jako na nějakou modlu, protože jsem
vystudovala matematiku a to byli biologové...“ (C215).
Participant F našel potěšení a smysl v práci peer konzultanta. Kontakt s duševně
nemocnými ho pozitivně nabíjí, dostává od nich víc než jen projev sympatií: „Baví, no. Vono,
vono to má prvky prostě dobrodružství, který lidi těžko někde hledaj na Mount Everestu, že to
slejzaj prostě a to. Prostě peer. Že jo, když se potkávám s lidma. A hlavně tam je vidět hnedka
ta radost těch lidí, jo. Voni prostě. Pro mě je to jako už skoro jako až běžný jako nadšení. Já
prostě přijdu na komunitní bydlení, kde je třeba 10, 15 lidí a jdu tam dělat- vést jako ranní
komunitu. A já prostě tam přijdu a jenom jako je pozdravím a (mm) no prostě asi mě mají ty
lidi rádi, no. A já je mám taky rád a vždycky si s nima popovídám, zkusíme to udělat nějak
jinak, než to, aby to bylo zábavný, veselý. Tak prostě jako voni to tak nějak berou a mě to,
dalo by se říct dodává energii. “ (F594).
4.7.3.1.2 Negativní vlivy
Z vyprávění participantů vyvstávaly, jako nejčastěji vyskytující se negativní vlivy
nemoci, schopnost zvládání životních rnapř. rodiče, partnera, kamaráda nebo zaměstnance.
Složky, které již dříve ve vztazích pokulhávaly, se výrazněji vynořily na povrch, např. špatná
komunikace v původní rodině. Dopady nemoci participanti pociťovaly v izolovaní se od jejich
sociálního prostředí, jak o tom trefně hovoří participant E: „...asi jsem přestal komunikovat
s lidma...“ (E68).
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Rodina
V rodině participanta A nemoc zviditelnila problém nekomunikace mezi jejími členy.
Nedorozumívání se v rodině vytvořilo nefunkční vztahové prostředí: „Tak my jsme se moc
nevídali. Jsem přišel z práce a ahoj a my jsme se nebavili téměř o ničem. Šel jsem do svého
pokoje, nebo když jsem bydlel jinde tak … my jsme spolu komunikovali jenom ahoj ahoj a
technický věci a jako…“ (A27). Toto mělo na participanta, v době jeho onemocní i později,
negativní dopad. Zůstal se svými obtížemi sám: „To, že se někde léčím moji rodiče nevěděli,
to jsem jim nikdy neřek a oni to nevěděli.“ (A21). Neprojevování zájmu jeden o druhého
způsobilo to, že rodina respektive rodiče o nemoci pacienta dlouho nevěděli a otec možná
neví dodnes, s čím se jeho syn léta potýká: „Máma ví, tenkrát jsem řek mámě, ale to bylo až o
několik let pozdějš, že někam chodim. na terapie. A táta, jestli to ví táta, nevim. Dodneška.
Jestli mu to někdo řek? Já jsem to nikdy neřikal. Vůbec netušim.“ (A23).
Participantka C hovoří o dopadech nemoci, kterým byly vystaveny její děti, když ona
byla hospitalizovaná a staraly se o ně babičky: „... já mám takovej pocit, že pro ně bylo
stěžejní to, že když jsem byla hospitalizovaná tak mě zastupovaly babičky u nás doma no a
Janička to potom, po několikátý hospitalizaci, že když vlastně to postupem času, to bylo asi
v průběhu tří, čtyř let, tak děti, že jo jak vodrůstaj tak ty věci vnímaly jakoby |ňák svým
způsobem a byly schopný, kór ta Janička, která teda byla schopná mi to jakoby
zprostředkovat, jak to celý bylo, no tak ona to shrnula, že babičky teda jedna je necitelná,
jako manželova máma a druhá má heslo makat, makat, makat.“ (C164). Děti se vyrovnávaly
s nepřítomností matky, kterou zapříčinila nemoc a současně se potýkaly s rozdílnými
výchovnými nároky, na které nebyly zvyklé: „... a vždycky byly rádi, když jsme byli zase
doma, takže babičky byly pro ně vždycky velký sousto. Tak voni trvaly daleko víc jakoby na
nějakých pravidlech. Já jsem je dost nechávala vždycky u počítače, ať si dělaj, co je baví ...“
(C171).
Participant D zápolil nejen se symptomy nemoci, ale rovněž se studem a strachem, aby
širší rodina nepoznala, že se s ním něco děje: „...v příbuzenstvu jsem se začal obávat, aby (ee)
aby prostě neviděli, že mám ty problémy a vlastně jsem se i vnitřně styděl ...“ (D138).
Nepříznivé rodinné události participant E vnímá jako důvod jeho osamocení: „Oni se
rodiče rozvedli, takže takže jsem vlastně byl jenom s mámou a (pauza) takže jako tam, tam
nebylo moc věcí, s kým bych se moh bavit, no.“ (E101). Vztah s otcem měl na nějaký čas
přerušený: „No tak 2 3 roky jsme se nestýkali, takže. (pauza) Takže.“ (E104) a matku, jakožto
hlavního vychovatele a osobu nejbližší vnímal autoritativně: „Já jsem měl přísnou mámu ...“
(E73). V souvislosti se vzpomínkami na staršího bratra se mu vybavují ty, které prožíval jako
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nepříjemné: „...docela mě terorizoval no.“ (E115) „...von měl vždycky takový blbý nápady,
takže většinou většinou se ani nešlo bránit, no. Většinou jsem ho pak s-s-snažil, jsem ho
zavalil svoji váhou a byl pokoj ...“ (E129).
Příklad praticipanta F demonstruje to, jak se snaha pomoci od někoho blízkého z
rodiny, v jeho případě od staršího bratra poskytnutí příležitosti pracovat, když se mu nedařilo
udržet dlouhodobě v zaměstnání, může obrátit v negativní prožitek a ublížit. Pociťoval od
bratra za svůj odvedený pracovní výkon nepřátelský postoj: „...byl vo 3 roky starší a to. (Aa)
no a tak sem pro něj asi měsíc pracoval, sehnal sem mu 1 kšeft. A von místo toho, aby řekl, mě
pochválí, že sem sehnal kšeft, tak mě vyhubova ...“ (F78). Sourozenecká rivalita se vmísila do
jejich společného profesního života: „A von mě chtěl vychovávat prostě jako blbce malýho, jo
nebo tak něco. “ (F81). Příčinu své nečinnosti spatřuje participant F už v přístupu rodičů
k němu v období, kdy byl v dětském věku nemocný: „...poněvadž voni mě jako (ee), když sem
měl- byl sem nemocnej prostě, měl slepý střevo, tak se musíš šetřit. Jo a v podstatě mi
zakazovali jako běhat venku a takhle. Takže prostě já sem pak přestal bejt aktivní. No,
omezovali mě v pohybu. Já sem pak jako přešel do nějaký pasivity a hodně sem jedl.
Ztloustnul sem, pak sem se už ani moc jako nehejbal třeba nebo jako sem se nemohl hejbat.“
(F349). Participant F svůj disharmonický vztah s matkou vnímá jako problematický už od
dětství: „...já sem měl jako, že sem měl dobrou výchovu a pak se t- to prostě jako nějak se to
zvrtlo ...“ (F538). Matce připisuje vinu za své onemocnění a to, že s ní musí bojovat o udržení
si svébytnosti: „...co vlastně jako ta výchova jako ta minulost, která mě přivedla do nějaký
nemoci, tak prostě já to jako furt vnímám jako tak, že vlastně po dvou dnech prostě z- ze mě
dělá c- člověka, kterým vlastně jako nechci bejt. No, tak já pak jako se musím s tím nějak
srovnávat.“ (F413). „Ale já prostě vím, že to jak vona chce, abych se choval, tak pro mě to
není prospěšný. Tak s tím mívám problémy ...“ (F554). Participantu F chyběla od matky
podpora v období, kdy v důsledku nemoci nebyl schopen pracovat tak, aby uživil rodinu:
„...vlastně vztah s mojí matkou, to bylo tak jako, jakože mě kvůli tomu, že sem nebyl schopnej
živit rodinu, tak mě snad i vydědila nebo něco v tom smyslu. Mě jednou jako řekla, že už mě
nechce ani vidět nebo co. To mě jako trochu mrzelo, trochu mi to bylo jedno, protože na mě
byla v podstatě v tý době furt akorát nasraná, že jo. Jakože sem línej hajzl a to.“ (F406). Na
vztahu s matkou participantovi F záleží. Jeho snaha, aby vztah mezi nimi dobře fungoval, jej
však vyčerpává: „No, je to lepší. Ale, jako je to- je to lepší z toho pohledu, že na tom pracuju
já. Ale v podstatě, když se víc jako ponořím nebo když sem na návštěvě třeba u svý mámy na
víkend, tak se z toho pak tejden dávám dohromady.“ (F411).
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Partner
Participanta B krátce před propuknutím nemoci zasáhl rozpad vztahu s přítelkyní
v době odloučení od svého prostředí: „...a měl sem vztah na dálku do-do Prahy, kterej teda se
rozpad během toho studia, takže to mě taky jako zranilo ...“ (B105). Vliv nemoci přisuzuje
rovněž svému neúspěchu, když soupeřil o přízeň dívky: „...měl sem tu partnerku a nějakej
kluk mi vo ní jako usiloval, ona byla moc hezká, že jo, Marťa (smích) a ona (ee) prostě byla
magnetem prostě pro řadu kluků, který prostě se o ní jako ucházeli, jo, ale prostě dřív si se
mnou xxx až do týhle tý chvíle, kdy prostě (ee) to bylo takový jako ošemetný, tak sem aspoň
(ee) jim to tak (ee) znepříjemnil to jejich kamarádství, že prostě (ee) se, pokud vím jako, nebo
tuším, jako přestali nějak vídat, jako přestože spolu asi nic neměli, tak prostě mě to jako
hodně bolelo ...“ (B214).
Praticipantka C hovoří o dlouhodobé manželské krizi, kterou vnímala před vznikem
jejího onemocnění. Krize dlouhodobě proměnila jejich, do té doby, harmonický vztah: „My
sme v době, než jsem onemocněla, tak jsme s manželem měli takovou vleklou krizi partnerskou
nebo manželskou a my jsme byli než přišla ta krize, taková jako dobrá dvojka, řekla bych, my
jsme se tak vzájemně doplňovali, rozuměli jsme si, pokud jde o vědu, manžel pracoval ve vědě
a my jsme byli než přišla ta krize, taková jako dobrá dvojka, řekla bych, my jsme se tak
vzájemně doplňovali, rozuměli jsme si, pokud jde o vědu, manžel pracoval ve vědě ...“ (C2).
Partnerská krize se spojila s důležitou rodinnou změnou, nástupem dítěte do školy, která je
významnou změnou nejen pro děti, ale i pro rodiče. Přináší s sebou nové nároky na celou
rodinu: „Pavel šel do první třídy ve škole, jako náš syn, a najednou, jak když to bylo takový z
ničeho nic najednou se spustila krize. Jsme se začali strašně hádat, fakt jako ze dne na den to
přišlo. No a trvalo to teda několik let asi dva roky a po těch dvou letech, co jsme se doma
takle jako kvůli něčemu neustále doma hádali, tak jsem vlastně onemocněla, dostala jsem
psychózu.“ (C5). Participantka se cítila přetěžovaná ze strany partnera. Měla na svých
bedrech péči o děti, ve vztahu partnerském vnímala nepohodu a nekomfortně pociťovala to,
že partner po ní žádal, aby mu pomáhala s jeho profesními záležitostmi: „...von v tý době psal
knížku, vědeckou, takovou prostě publikaci, popularizační, hodně mu na ní záleželo, prostě to
pro něj byl takovej stěžejní životní počin a von chtěl, abych si tu knížku přečetla a posoudila,
co a jak, prostě ňáký komentáře k tomu připomínky, takovýhle věci, co se tak jako dělávaj. No
ale vono to moc nešlo, protože děti byly malý a já sem toho měla docela plný kecky, no tak
sem mu říkala, že teda jo, ať si prostě děti vezme na starost, třeba o víkendu nebo příde
z práce, takže aby si je vzal na starost, ale von nechtěl. On prostě na mě tlačil, abych to
zvládla za normálního chodu jakoby normálně.“ (C31). Nemoc vnímá participantka C jako
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brzdící sílu v procesu zvládání partnerské krize: „... my jsme se z tý krize dostávali strašně
ňák jako těžko a určitě s tím souviselo i právě ta moje nemoc.“ (C127). Participantka C se
cítila být konfrontována s nemocí ze strany partnera, jako s příčinou jejího selhávání ve
vztahu: „...von to vždycky viděl, že za to můžu já. Když už jsem ta nemocná já, tak je to na mý
straně.“ (C280). Nejistotu v partnerském vztahu v participantce C vzbuzoval i postoj manžela
vůči jejich budoucímu společnému soužití: „Došlo to třeba i tak daleko, že manžel říkal, že
vod nás vodejde, až bude dětem těch 18.“ (C283).
Participant E zatím vážnější vztah neměl: „Ne, neměl.“ (E153) a na tuto oblast jeho
života pohlíží pesimisticky: „Ale nepočítám s tím moc.“ (E155).
Participant F vnímá působení jeho nemoci na vztah rozporuplně. Na jedné straně
přisuzuje důvod rozchodu respektive rozvodu s manželkou jejímu přání, jakožto její touze po
svobodě: „...tam se projevilo to, že vona si přála být svobodnou matkou. No a tak sme se
nakonec rozvedli ...“ (F117) a na straně druhé u něho samotného citelný vliv nemoci: „... když
sem vonemocněl, tak už sem nechtěl, aby vona se trápila. Tak sem si přál, aby vode mě
vodešla s dětma radši. No a tak voni odešly, no prostě.“ (F142). Dopady nemoci vnímá jako
zatěžující pro partnerku: „...já jako v- s manželkou prostě ta chudák trpěla prostě ty moje kecy
3 roky. Sem ji prostě nějakejma svejma vizema zaplavoval.“ (F404).
Kamarádi
Participant B vzpomíná na jeden přátelský vztah v období onemocnění, které jejich
vztah negativně ovlivnilo: „...sem měl potíže, velký potíže zase s tou paranoiou, tam sem se
skamarádil s člověkem, kterej, kterej mně ten návrat jako mezi zdravý lidi těžce zkomplikoval.
No, jakože (ee) se mnou nějak soutěžil a já sem na to nebyl připravenej, já sem nechtěl
soutěžit, já sem ho chtěl jako kamaráda, ale on se mnou soutěžil“ (B176).
Proměnu vztahů s kamarády ve škole po onemocnění participanta D on sám líčí takto:
„...už jsem byl tak jako po nemoci zas se navrátil do školy, tak prostě tam byly už takový
špatný vztahy sem měl se spolužákama a učiteli, taková nedůvěra ...“ (D22). Cítil se
ohrožený: „...ten kolektiv (ee), byly tam jako dost zlý lidi ve třídě, který teda potom třeba měli,
já nevim 3, 4 reparáty, ale prostě nás, se dá nějak tak říct jako zlobili, skoro šikanovali.“
(D31). Participant D trpěl symptomy nemoci a k tomu ještě obavami ze setkání s kamarády:
„...to bylo doopravdy hrozný, protože s nima (aa) s těma lidma s kterýma jsem vyrůstal a
potom jsme byli, si hráli v okolí v parku a tak a potom jsme začali chodit na ty diskotéky. Tak
vlastně se mi to úplně převrátilo, že jsem měl děs je potkat a když jsem je potkal, tak jsem měl
strach o čem se s nima bavit a taky jsem měl pocit, že každýho koho potkám z kamarádů, z
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kamarádek, že bych mu měl říct vo tom, že mám psychický problémy, že mám tu schizofrenii
prostě jsem cítil takovou jakoby povinnost, ale neudělal jsem to.“(B148).
Participant F vlivem nemoci ztratil kamarády z minulosti: „Přišel sem no vo všechny
kamarády, vo známý. Mě jeden, dva z těch kamarádů, co sem míval, tak jako mě v- vobčas
sem je vídal potom i, ale ten vztah jako nebyl rovnoměrnej nějak. Prostě sem se v tom necejtil
dobře.“ (F394).
Kolegové
Participant A označuje stav po nemoci jako zlomový: „s lidmi v práci tam se dost
hodně změnilo.“ (A31). Vnímá ze strany kolegů nepochopení toho, jak se cítí: „...oni si řekli
my jsme taky vobčas smutný a nechodíme nikam, že jo tak …jakoby … Naštěstí nemaj pojem o
tom, co je to deprese, takže nevědí vo co jde.“ (A66). Nemoc ovlivnila jeho vztahy s kolegy a
také jeho pracovní výkonnost: „ mě měli ještě za úplnýho vola, že jo. Takže jsem byl pro ně
jako … a taky jsem bral prášky, začal jsem brát prášky takže jsem byl ospalej, zaspal jsem,
chodil jsem pozdě do práce, v práci jsem usínal, což bylo, což se obrátilo proti mně všechno.
No, a když jsem jim řek, že beru léky to vůbec …“(A51).
Participantka C se s postupujícím onemocněním dostala v zaměstnání do vztahových
potíží: „...až teprv poslední šéf teda tam už to začalo haprovat.“ (C197). Pociťovala následky
nemoci v zaměstnání v souvislosti se schopností podat výkon: „...a já jsem měla tak jako
dojem, že si mě hodně proklepává tak, jak na tom vlastně jsem, co umim. A z toho jsem se teda
zhroutila. Nevím, on má takovej zvláštní způsob komunikace. Já jsem s tim měla velkej
problém. Měla jsem nízkou dávku těch prášků, takže jsem se složila z tohohlenc toho.“
(C199).
Participant D se snažil o to, aby kolegové v práci nevěděli, že je duševně nemocný: „V
práci to nikdo nevěděl, že mám nemoc psychickou a já jsem se prostě snažil aby sem jakž takž
fungoval a aby to na mně nebylo moc poznat, no.“ (D218). Své pracovní vztahy hodnotí
kladně: „...kolektiv byl celkem dobrej.“ (D230).
Participant F měl problémy s pracovní výkonností: „...voni zjistili, že prostě dělám
chyby. Jo, a že sem nebyl prostě takovej ten vojenskej typ, kterej by byl přesnej. A livovaly si
v tý disciplíně.“ V současném zaměstnání peer konzultanta vnímá ochranu ze strany kolegů:
„...se mi stává, že mi- že za mnou choděj kolegové, třeba z toho dialogosu nebo kolegové
z práce a říkají: „Nezhoršuješ se? Nezhoršuješ?““ (F603).
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4.7.3.2 Nástup nemoci
Z vyprávění participantů vyplynulo, že nemoc se u nich neprojevila ze dne na den, ale
pozvolna je paralyzovala a oni se přestávali orientovat v tom, co se to vlastně děje.
Nerozuměli sobě, nerozuměli svému okolí.
Participantka C pociťovala probíhající změny zejména ve vztahu s manželem, ale
nerozuměla jim, netušila, co se odehrává.: „jakoby já sem cítíla v tom vztahu, že je něco
špatně už jakoby s předstihem. Že sem se ptala manžela, co teda bych mohla udělat pro to,
aby se něco zlepšilo. Já sem ale nevěděla konkrétně, co se děje, ale prostě nebylo to, něco ve
vzduchu prostě bylo strašně jakoby zvláštní.“ (C29). „No a já sem pak jako v tom dalším
vztahu dělala, že vlastně jeho maminka fungovala jako takovej kontrolor toho všeho. Prostě
byl ve škole jako dítě, maminka se s ním učila, ve všem ho prostě jako provázela, všecko bylo
jakoby na její zodpovědnost. A já sem pak, když sem uvažovala o tý naší krizi, tak sem si pak
říkala, že vlastně on ke mně si ten vztah vytvořil i kvůli tomu, že sem jakoby mu udělala tu
kontrolu nad těma skriptama tou matematikou. No a to sem teďka odmítla dělat s tou knížkou,
protože sem na to fakt jako neměla pořádně. Takže sem mu to jako přečetla, ale věděla sem,
že sem zdaleka nepochopila všechno, co v tý knížce bylo, že sem to opravdu nemohla
zodpovědně mu posoudit. Tak myslim si, že spouštěč toho bylo právě ten problém s tou
knížkou. Spoštěč tý naší krize.“ (C54).
Dopad nemoci, o které ještě nevěděl, pociťoval participant F v neschopnosti plnění
jeho role v rodině: „To sem měl pak práci a když sem se vrátil domů, sem dojížděl do těch
Roztok, tak cesta byla pro mě v podstatě utrpení. Když sem přijel domů, tak mi žena hodila
dítě a hraj si s dítětem. A já přišel úplně hotovej. Sem prostě m- měl hlavu takovouhle a- aniž
bych jako nic- něco dělal.“ (F232). Nemoc ho nemilosrdně svazovala ve vztahu ke své malé
dcerce, selhával jako otec v bazálních záležitostech: „No a když sem prostě přijel domů, tak
sem dostal dítě a hraj si s dítětem. Já vůbec nevěděl jak. Jo, nebyl sem schopnej se naladit už
jako na to děcko. A bejt hravej, vůbec. Sem prostě chtěl vodpočívat, lehnout si, unavenej něco.
No a když pak jako s dítětem sme si stavěli kostičky nějaký já nevím sem postavil věž jo, prásk
(smích). A já sem to nechápal prostě, jo? Mě to štvalo, že mě to ničí. Že já sem byl jako víc,
jak to dítě.“ (F236). Symptomy přicházejícího onemocnění začaly participanta F postupně
vyřazovat z pracovního zařazení: „Já sem nebyl schopnej tehdy jako moc soustředit se, jo.
Třeba, když sem četl nějaký pravidla, tak abych to vnímal, tak sem byl schopnej třeba 5 minut
tomu dát a víc to prostě nešlo. No, ale nějak sem tu práci jako zvládl jo, ale asi blbě.“ (234).
Působením nemoci se participant F postupně izoloval od svého sociálního prostředí,
kamarádů. „Já sem ztratil zájem, pak se bavit i s těma lidma v tý hospodě. A voni vlastně to
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kluci viděli, třeba místo toho, aby mi řekli: „jako ty jo, jdi se někam léčit nebo něco.“ Tak já
sem si sednul vždycky do rohu, a dal si ty piva, že jo. To mi vždycky šlo, tak sem to dělal dál.
A (mm) už prostě sem s nima ne- nebyl v kontaktu...“ (F66).
4.7.3.3 Vyrovnávání se s nemocí
Každá nemoc vnáší do života lidí nějaká omezení, s kterými se vyrovnávají. U
participantů, je vyrovnání se s nemocí o to těžší, že s sebou nese psychiatrické stigma.
Participant A pod vlivem psychoterapie začal měnit svoje fungování ve vztazích:
„Začal jsem se ohrazovat. Protože jsem se dozvěděl něco na terapiích, že bych si neměl něco
nechat líbit a tak. Ale výsledek nebyl dobrej no. Protože mě, já jsem to dělal nešikovně.“
(A49). Na to, že dochází na psychoterapii, dostává od svého okolí zápornou zpětnou vazbu:
„...pořád všichni řikaj, proč tam chodíš a vykašli se na to, a proč chodí někdo na terapie to
nechápou prostě.“ (A61).
Participantka C vnímala svou diagnózu duševní nemoci problematickou pro manžela:
„s tím měl problém manžel, s tím, že mám schizofrenií, ten jako, mně teda diagnostikovali
hraniční poruchu osobnosti a pak tu schizofrenii a ani s jedním se nedokázal moc srovnat. A
před tou poslední hospitalizací mi nějak jako říkal, že by chtěl, abych se nechala ještě jednou
prohlídnout na tom PCP, že tam jsou specializovaný jako na tu maniodepresivní poruchu. Já
jsem nechtěla, protože jsem nechtěla, abych dostala lithium, protože s těma lékama zápolim
fakt jako fest. No a z manžela vypadlo, že kdybych teda měla diagnózu maniodepresivní
porucha, takže by s tím byl schopnej …, že za to by se jako nestyděl, ale že se stydí za to, že
mám schizofrenii. Takž to je na straně manžela. No ale já si to zas tak jako neberu. No mně
přijde horší ta maniodepresivní psychóza než ta schizofrenie. To jako člověk dělá takový věci,
za který se pak stydí. Kdežto ta schizofrenie ta mně přijde taková přijatelnější z hlediska toho,
jak se člověk prezentuje i když má zrovna tu ataku, že jo.“ (C315).
Přehledná tabulka výskytu citací v souvislosti s tématem „vztahy“ je uvedená v tabulce
číslo 3. Cloud je v příloze číslo 9.
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4.8 Pohled supervizora na závěry výzkumu
Výsledky analýzy dat byly zaslány osmi zkušeným supervizorům s prosbou, aby k nim
poskytli reflexi v kontextu jejich využitelnosti v supervizní praxi. V doprovodném dopise
bylo uvedeno: „ ... jestli byste byl tak laskavý a pročetl si mé výsledky analýzy dat a vyjádřil
se k tomu, jestli pro Vás, jako pro supervizora, mají informace z analýzy nějaký význam pro
Vaší supervizní práci s pomáhajícími profesionály.“ Z oslovených supervizorů se vyjádřili
čtyři.
4.8.1 Vyjádření supervizorů
První supervizor, muž, 45 let, v oblasti supervize působí 6 let.
Výstupy jsou určitě zajímavé a korespondují s tím, co lidé při supervizi ale i při terapii
říkají. Pro mě to není informačně moc nové nebo spíše překvapivé, ale je to koncentrovaná
zkušenost, dovedu si představit, že by se to dalo dobře použít při semináři pro studenty budoucí pracovníky pomáhajících profesí, nebo při prevenci proti burn-outu. Pro práci
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supervizora mi to moc nepomůže, pracuju s tématy, které lidi přinášejí a nejsem v roli
experta.“
Druhý supervizor: žena, 60 let, v oblasti supervize působí 20 let.
„K Vašim výsledkům analýz: jsem už příliš dlouho v terapeutickém řemesle, tak mě nic
na těchto výsledcích nepřekvapuje. Možná pro začátečníky v pomáhajících profesích by
mohlo být cenné, uvědomovat si, na co vše zaměřit pozornost, co vše může být buď
psychogenní toxou, či posilujícím faktorem. Je zajímavé uvažovat o tom, že u Vámi
sledovaných schizofreniků působilo mnoho patogenních vlivů z mnoha zdrojů a je třeba s nimi
pracovat ať už zvědoměním toho, že nemoc vznikla i vlivem vnějších podmínek - nemusí být
tedy zcela fatální – nebo se zaměřit na možné korektivní zkušenosti. Sama mám opakovanou
zkušenost, že u některých klientů s takto závažnou diagnózou, došlo po intenzivní terapeutické
práci k pozitivním změnám.“
Třetí supervizor: muž, 45 let, v oblasti supervize působí 6 let.
„Prošel (přiznávám, že nepřečetl od začátku do konce) jsem Váš text a napadly dvě
poznámky. Nevím, jestli je to to, co byste potřebovala, neostýchejte se mi napsat, co byste
potřebovala jinak.
1) Pro lidi, kteří neznají životní příběhy lidí s duševním onemocněním je určitě výborné,
když se s nimi seznámí. Obvykle totiž mají představy spíš předsudečné. Tzn. supervizor,
zejména ten, který by podporoval pomáhající profesionály v případové práci s lidmi
s duševním onemocněním, by měl mít o lidech z cílové skupiny solidní představu. To vnímám
jako cíl práce.
(Jakkoli já jsem zrovna vycvičený systemiky, kteří by řekli, že čím méně supervizor
rozumí tématu, tím víc se může soustředit na pomáhající rozhovor tak, aby si v něm účastníci
přišli na to, co potřebují)
2) Při čtení Vašeho textu se mi vybavila silná teze z jednoho slidu z posledního CARe
setkání: „Tážeme-li se z pohledu vědění, vedeni teoriemi nebo vlastními koncepty, pak se
dozvíme příběh, který už máme v hlavě“ (Epstein, 1996 in Schlippe, Schweitzer, 2001 : 88).
Vyskočilo to na mě tehdy, když se mezi negativami 5.1. objevovaly běžné životní situace –
vztahy, rodina, škola, práce, spiritualita, … a v pozitivech 5.2. se objevovaly primárně
termíny léčebné – léky, psychoterapie, změna stravovacích návyků, abstinence, … a pak
teprve ty běžné věci, jako rodina a vztahy.
Neboli tohle mi přijde k diskusi, zejména pokud – jak píšete – má mít Vaše práce
podobný cíl jako CARe: na výpovědi participantů už myslím přikládáte profesní metriku
profesionála v péči o duševní zdraví, už „předem víte“, co je pozitivní.
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V členění analýzy by mi přišlo korektnější (akademicky, supervizně, CAReově, …) vzít
jednotlivé oblasti a v nich zkoumat jednotlivé narativy participantů, možná i zkusit třídit, ckdo
co vnímá jako pozitivní a co negativní, ale spíš umožnit spojitý, „mlhavější“ přechod mezi
pozitivním a negativním. Kapitolu 5.3. vztahy jste už takhle pojala – zkoumám vztahy
v jednotlivých naracích a vybírám, co je pozitivní a co je jiné, jaké to má nuance, možná
v řadě příběhů i ambivalence ... Vlastně bych asi chtěl více slyšet, jaký postoj se v
jednotlivých příbězích objevuje například k lékům a třeba spiritualitě, a méně, že léky jsou
pozitivní a spiritualita negativní (jak vyplývá ze začlenění do nadřazených kapitol).
Neboli: pro cíl práce – nabídnout supervizorům vhled do situace pomáhání v oblasti
péče o duševní zdraví – bych zvážil úpravu struktury analýzy příběhů tak, že nabídne přehled
oblasti zkušeností, které lidé, potažmo lidé s duševním onemocněním, mají, tzn. vztahy, práce,
vzdělání, spiritualita, …, potažmo braní léků, psychoterapie, práce se závislostí, … a v rámci
těchto oblastí uvede příběhy či konstatování participantů bez předem nastaveného
hodnotícího členění – někomu pomohlo zázemí rodiny a někoho potopilo, někdo léky bral a
díky tomu funguje, někdo začal fungovat, až když si vydupal změnu léků, někoho spiritualita
rozhodila a jiného „složila“, …
Ta struktura by mohla umožnit používat Vaši práci i víc jako příručku – chci se
dozvědět, jak to mají lidi v systému péče o duševní zdraví se vztahy k rodině – kouknu se do
kapitoly rodina, chci se dozvědět o tom, jakou roli tam hrají partneři a partnerky – kouknu se
do kapitoly partneři, jak s léky – kouknu se do kapitoly léky.“
Čtvrtý supervizor: muž, 50 let, v oblasti supervize působí 10 let.
„V případových supervizích se setkávám s terapeuty, hledáme společně způsob, jak mu
dát podporu, jak vnést do případu, který přinese, nové světlo. Na supervizi je však nějakým
způsobem přítomný i pacient. Je součástí problému. Je neviditelným účastníkem. Mluvíme o
něm a někdy jen odhadujeme, co by mu pomohlo, jaké jsou jeho potřeby. Předložené analýzy
přinášejí pro supervizi vzácná data. Jsou výpovědí psychiatrických pacientů. Díky nim
můžeme nahlédnout do jejich světa mimo terapeutický rámec. Jsou dalším pohledem, dimenzí
navíc, které se dá využit pro hlubší pochopení pacienta a zároveň pro cílenější intervenci.
Co se týče témat, nepřekvapuje mě, že jedním z nejobsáhlejších témat jsou vztahy.
Setkávám se s tím i v mé praxi. Jsou důležité pro pacienta, jak před nemoci, tak i uprostřed ní.
Nakonec i v supervizi pracujeme se vztahem terapeut – pacient, který se vztahy mimo terapii
úzce souvisí.
Překvapením bylo pro mě (ale, když přemýšlím, zcela pochopitelným), že pacienti
poměrně málo mluví o vztazích s terapeuty, resp. pracovníky poskytující psychiatrickou péči –
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důležitějším jsou jejich vtahy reálné. V terapii, když se pacientů ptáme na zpětnou vazbu, se
vytváří dojem, že terapeuti jsou důležitější.
Některé závěry analýzy pro mě překvapením nebyly. Cítil jsem to tak, vedu k tomu své
klienty v supervizi. Jsem ale velice rád, že podobné výzkumy existují. Vítal bych jejich
publikaci. Pomohlo by to oteplování celého psychiatrického prostředí. Nakonec by to vedlo i
k efektivnější a „empatičtější“ terapii, kterou pacient víc vnímá.“
4.8.2 Shrnutí postřehů supervizorů aplikovatelných pro výzkum
Z vyjádření supervizorů vyplynulo, že informace získané z analýzy dat, které nazvali
„koncentrátem zkušeností“, pro ně samotné nejsou překvapující. Přeci jen jeden postřeh
odkryl poznatek v oblasti vztahů duševně nemocných lidí: „Překvapením bylo pro mě (ale,
když přemýšlím, zcela pochopitelným), že pacienti poměrně málo mluví o vztazích s terapeuty,
resp. pracovníky poskytující psychiatrickou péči – důležitějším jsou jejich vtahy reálné.
V terapii, když se pacientů ptáme na zpětnou vazbu, se vytváří dojem, že terapeuti jsou
důležitější.“. V dané problematice mají oslovení supervizoři již získanou dlouholetou
praktickou zkušenost. Shrnuté informace podle nich umožňují nahlédnout do vnitřního světa
pacientů s duševním onemocněním: „Díky nim můžeme nahlédnout do jejich světa mimo
terapeutický rámec. Jsou dalším pohledem, dimenzí navíc, které se dá využit pro hlubší
pochopení pacienta a zároveň pro cílenější intervenci.“ Supervizoři vidí jako dobrou a
hodnotnou použitelnost vypracovaných výsledků pro ty, kdo neznají životní příběhy lidí
s duševním onemocněním a mají obvykle spíše předsudečné představy, například ve
vzdělávacích programech na seminářích nebo pro studenty či začátečníky v pomáhajících
profesí nebo, při vhodněji zvolené struktuře analýzy dat, v podobě příručky, ve které by se
v jednotlivých kapitolách dočetli o tom, co by se chtěli dozvědět: „chci se dozvědět, jak to
mají lidi v systému péče o duševní zdraví se vztahy k rodině – kouknu se do kapitoly rodina,
chci se dozvědět o tom, jakou roli tam hrají partneři a partnerky – kouknu se do kapitoly
partneři, jak s léky – kouknu se do kapitoly léky.“
Supervizoři dále potvrzují shodu výsledků provedeného výzkumu s praxí, s tím, co
říkají supervizanti i lidé v terapii. Jako i pro ně zajímavé uvedli, že se u participantů vyskytlo
mnoho patogenních vlivů z více zdrojů, s upozorněním, že je důležité s těmito poznatky dále
pracovat ve smyslu zvědomení toho, že nemoc vznikla i vlivem vnějších podmínek a případně
se v terapii zaměřit na možné korektivní zkušenosti. Uvedena byla vlastní opakovaná
zkušenost, že u některých klientů s diagnózou schizofrenie, při intenzivní dlouhodobé
terapeutické práci s klientem došlo k pozitivním změnám. Také v metodice CARe nacházíme
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v tomto kontextu způsob nazývaný sbližování, kterým můžeme podpořit klienty/pacienty
zbavit se některých negativních vnějších vlivů z minulosti: „V rámci rozhovorů se snažíme
zjistit informace o dřívějším přirozeném prostředí, nebo o jiných užívaných prostředích mimo
instituci. V přeneseném smyslu slova jsme vždy schopni přiblížit se ke klientovi bez ohledu na
to, v jakém se nachází prostředí. To znamená, že k němu přistupujeme s úmyslem poznat jeho
duševní svět. Zajímáme se o jeho zážitky, pocity; chceme vědět, čemu přikládá význam. Lidé
žijí svůj vlastní život a problémy, které pomáhající pracovník vidí, tvoří pouze jednu část
jejich života.“ (Hollander, Wilken, 2016:42).
Velmi cenným postřehem a doporučením pro mne byla námitka k automatickému
rozřazení výpovědí do mnou vytvořených negativních a pozitivních vlivů, bez toho, abych
zjišťovala, zda i participant vnímá tento vliv stejně jako já: „ ... na výpovědi participantů už
myslím přikládáte profesní metriku profesionála v péči o duševní zdraví, už „předem víte“, co
je pozitivní. V členění analýzy by mi přišlo korektnější (akademicky, supervizně, CAReově, …)
vzít jednotlivé oblasti a v nich zkoumat jednotlivé narativy participantů, možná i zkusit třídit,
co kdo co vnímá jako pozitivní a co negativní, ale spíš umožnit spojitý, „mlhavější“ přechod
mezi pozitivním a negativním. Kapitolu 5.3 vztahy jste už takhle pojala.“.
4.9 Závěry analýz a diskuse
Cílem výzkumu bylo na základě našich analýz přispět ke zkvalitnění práce terapeutů a
sociálních pracovníků v přístupu k psychicky nemocným klientům. Vycházeli jsme
z předpokladů, že potřeby pacientů a představy profesionálů, kteří s pacienty pracují, se
nemusí ztotožňovat. Konkrétními cíli výzkumu bylo zachytit důležité životní momenty
pacienta v kontextu jeho psychického onemocnění, vyspecifikovat negativní a pozitivní
faktory ovlivňující nemoc, zachytit vliv nemoci na život pacienta v různých oblastech a
definovat oblasti možného zlepšení práce pracovníka v pomáhající profesi. Analýzy, které
byly součástí výzkumu, vytvořili předpoklady pro splnění stanovených cílů.
Za důležité momenty života považovali pacienti ty, které negativně ovlivnily jejich
život nebo nemoc. V rozhovorech popisovali události, situace a osoby, které jejich
zdravotnímu

psychickému

stavu

různým

způsobem

přitěžovaly.

Často

zmiňovali

nedostatečnou komunikaci v rodině nebo nevstřícný postoj kolegů v práci. Silně byla
zastoupena témata vztahů, nezvládnuté zátěže a s tím spojené neúspěchy (jak v rodině, tak ve
škole i práci), téma závislosti a jistoty, osobnostních předpokladů, podpory. Nejčastější
negativní vliv byl uváděn ve vztazích. Jednak v primární rodině a jednak v partnerském
životě. Objevovaly se také problémy s vrstevníky a ve škole a později s kolegy v zaměstnání.
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Velmi důležitým tématem byla jejich sociální izolace a zátěž v partnerském životě, kterou
způsobovala nemoc. Vedle vztahů byla nejsilněji zastoupená témata výkonnosti. Participanti
(více, či méně kvůli nemoci) selhávali, jak již ve vzdělávacím procesu, tak v běžném životě.
Důvody svých neúspěchů a selhávání vidí v různých vysvětleních, jednak v dopadech jejich
onemocnění a také v nepochopení, či netoleranci jejich zdravotního stavu ze strany vnějšího
okolí. Nedostatečná výkonnost ve škole měla za následek jejich neúspěšnou vzdělávací
historii, resp. problémy s učením, a omezila je v možnosti dosažení vyššího vzdělání, které si
přáli získat. I toto je významný aspekt ve vnímání kvality života samotného nemocného
člověka. Participanti také vypovídali o problémech se zátěží v běžném životě, například o, pro
ně vyčerpávajícím, cestování do zaměstnání a zpět nebo o těžko zvladatelné únavě, která se
projevovala jako vedlejší účinek léků.
Témata výzkumu o nedostatečném výkonu jsou tématem i v metodice CARe. Je to
častým problémem u schizofreniků. Metodika CARe má kvalitně vyvinutý komplexní přístup
rehabilitace, pro práci s takovým handicapem, jehož podstatou je, že vychází z toho, že tito
jednotlivci mají stejná životní přání jako kdokoli jiný - „zdravý“ (být zdravý, hezky bydlet,
mít milujícího partnera, pracovat apod.). Tyto touhy souvisí s potřebou být zapojen ve
společnosti stejně jako ostatní, ale ne vždy je společnost k těmto potřebám duševně
nemocných lidí vnímavá. Ve společnosti obecně panuje individualismus a soutěživost, jsme-li
úspěšní, máme vyhráno, jsme-li na tom opačně, býváme vyloučeni a nařčeni z vlastního
selhání a proher. Metodika CARe se usilovně snaží, přispět k vytvoření: „ ... ‘sociálnější‘
společnosti, umožňující lidem v těžké situaci aktivně participovat a něco znamenat.“
(Hollander, Wilken, 2016:21). Při péči o klienty je, podle metodiky CARe, nezbytné, stále si
uvědomovat, že je nutné ovlivňovat i životní prostředí klienta, aby se participace stala reálnou
možností (Hollander, Wilken, 2016:21).
Provedený výzkum má své slabé stránky a limity. S určitými limity kvalitativní výzkum
ve své podstatě počítá. Některé limity jsme se snažili eliminovat na minimální míru, některé
odstranit a některé se objevily až během času. Hlavním limitem byla chybějící zkušenost
s kvalitativním výzkumem takovéhoto rozsahu, nešlo ani tak o hledání témat, ale o jejich
interpretaci, u které je především důležitá zkušenost výzkumníka. Tento nedostatek byl
vyvažován konzultováním s vedoucím práce, který je odborníkem v oblasti kvalitativního
výzkumu. Nedostatečné využití získaných dat je druhým podstatným limitem tohoto
výzkumu. Nedostatečná zkušenost se projevila při zpracování dat, kdy při vytváření
jednotlivých kategorií, nodů, byl vytvořen jejich rozsáhlý seznam a později se ukázalo, že
nejen časové možnosti pro jejich zpracování ale i stanovený rozsah práce, jsou omezující pro
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jejich, takto kategorizované, zpracování. Snažili jsme se totiž zjistit co nejvíce aspektů, které
ovlivňovaly život participantů v důsledku onemocnění, ale rovněž hlediska přispívající ke
vzniku onemocnění. Pro účely této práce by byl vhodnější, případně menší, počet kategorií ale
s širším obsahovým zastoupením subkategorií. Základem našeho výzkumu je poměrně široký
sběr dat a výzkumný projekt není podřízený teorii, kterou už někdo sestavil. Šlo o to, do
hloubky prozkoumat, co nejvíce ovlivňuje kvalitu života duševně nemocných lidí, v jakých
vlivech oni sami vidí pozitiva a negativa. Teprve po získání dat jsme objevovali pravidelnosti,
které se v nich objevovaly, formulovali jsme předběžné závěry a hledali pro ně další oporu
v datech. Dalším limitem výzkumu bylo omezení strukturovaného rozhovoru. V každém
rozhovoru s jednotlivým participantem byly pokládány předem pečlivě připravené otázky ve
stejném pořadí i přes výhody, které tento způsob dotazování přináší, je nutné upozornit i na
jeho nevýhody. Striktní strukturovaný rozhovor umožňuje pouze omezený prostor pro
vyjádření vlastních názorů dotazovaného. Toto jsme se snažili vyloučit použitím tzv.
polostrukturovaného rozhovoru. Po položení otázky byl ponechán prostor pro nezávislé
vyjádření participanta a také byl ponechán prostor pro případné doplňující otázky. Tato forma
rozhovoru dávala možnost spontánně reagovat na konkrétní situace, ale zároveň kladla nároky
na schopnost improvizace výzkumníka. Výhodou ovšem byla možnost jít do hloubky a také
možnost upřesnění sděleného. Přítěží každého kvalitativního výzkumu je subjektivita
výzkumníka.
Hlubší nahlédnutí do života duševně nemocných lidí demonstruje poměrně mnoho
patogenních faktorů, pramenících z mnoha zdrojů, které určují kvalitu života nemocného. Pro
zkvalitnění péče o tyto klienty/pacienty se ukázal jako nezbytný holistický přístup péče, tzn.
zahrnující všechny oblasti jejich života.
Výsledky výzkumu by mohly být použitelné, jako pilotní studie výzkumu zaměřeného
na relevantní uplatnění metodiky CARe v podmínkách ČR a její celoplošnou aplikovatelnost.
Takový výzkum by se mohl ubírat cestou hlubší analýzy problematiky kvality života lidí
s duševní poruchou a zvláště schizofrenií. Analýzy by se mohly zacílit např. na čtyři fáze
(podle metodiky CARe) prožívání nemoci v procesu zotavování: ochromení z postižení,
zápasem s postižením, životem s postižením a životem přesahujícím postižení. Výzkumy
tohoto typu jsou spíš raritou než standardem a v českých podmínkách by byl takovýto
výzkum nepochybně žádaný.
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ZÁVĚR
Duševní poruchy jsou v současné době třetí nejčastější onemocnění, které způsobuje
pracovní neschopnost. K častým psychiatrickým pacientům patří lidé s depresivní respektive
afektivní poruchou a k těm nejvážnějším patří pacienti s diagnózou schizofrenie. Deprese je
chorobný smutek, který neodpovídá reálné životní situaci jedince, vyvolává narušení
uvažování člověka, chování i somatické funkce. Pokřivuje životní hodnoty a sociální sféru
nemocného jedince. Schizofrenie je duševní porucha, která výrazně narušuje myšlení,
vnímání a afektivitu. Osobnost člověka je postižena v podstatě svého fungování.
Duševní poruchy mají pro nemocné jednotlivce rozsáhlé dopady v širokém spektru biopsycho-socio-spirituální oblasti. Nesou s sebou i stigmatizaci duševní nemoci. Stále se hledá
optimální způsob, jakým k těmto nemocným přistupovat a přispět ke zkvalitnění jejich života
v nemoci. Během, dosud připravované, transformace české psychiatrie vznikl projekt Systému
Ucelené Psychiatrické Rehabilitace, v rámci kterého jsou zdravotničtí, pomáhající
profesionálové, v několika psychiatrických nemocnicích a léčeben v ČR, proškolováni
v novém, převzatém, zahraničním, přístupu péče o lidi s duševním onemocněním, nazvaném
Metodika CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation). Metodologie CARe je
nabízenou metodou, která dokáže u duševně nemocných lidí podporovat zotavení. Pro její
efektivní uplatňování je nezbytné, aby byla pevně zakotvena v organizační struktuře.
Pomáhající odborníci se učí osvojovat si metodiku prostřednictvím kvalitního základního
výcviku, na který navazují průběžné supervize ve formě individuální i týmové.
Supervize je nedílnou součástí pomáhající práce. Pomáhajícím profesionálům
významně přispívá v jejich obtížné činnosti co nejlépe ji vykonávat, aby jejich úsilí vedlo ke
zkvalitnění života lidí s handicapem. Obzvláště s psychiatricky nemocnými klienty/pacienty,
je pomáhající pracovník snáze ohrožen burnoutem, syndromem vyhoření. Metody a techniky
používané v supervizní práci toto ohrožení úspěšně zmírnit a smysl supervize tak může být
dobře naplňován.
Realizovaný výzkum se pokusil, u psychiatricky nemocných lidí, zachytit důležité
životní okamžiky v souvislosti s jejich onemocněním. Snahou bylo vyspecifikovat negativní a
pozitivní faktory ovlivňující nemoc, zaznamenat vliv nemoci na život pacienta v různých
oblastech a vymezit oblasti možného zlepšení práce pomáhajícího odborníka. Záměrem bylo
těmito poznatky přispět ke zkvalitnění práce v přístupu všech participujících pomáhajících
odborníků v péči o člověka s duševní nemocí.
Výsledky analýzy získaných dat ukázaly, že nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím
jejich život v nemoci, byla vztahová oblast v celém spektru šíře (rodina, přátelé, kolegové
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apod.). Za důležité životní aspekty v kontextu nemoci považují participanti nedostatečnou
komunikaci, ať v rodině nebo s ostatními lidmi v jejich sociálním okolí, která vedla k jejich
izolaci a pocitu nepochopení a osamocení. Vedle vztahů byla nejsilněji zastoupena témata
výkonnosti v mnoha oblastech (škola, zaměstnání, životní role), které nebyli schopni dostát a
cítili se tak, ve srovnání s ostatními, méněcenní a nešťastní.
Hlubší nahlédnutí do života duševně nemocných lidí demonstruje poměrně mnoho
patogenních faktorů, pramenících z mnoha zdrojů, které určují kvalitu života nemocného. Pro
zkvalitnění péče o tyto klienty/pacienty se ukázal jako nezbytný holistický přístup péče, tzn.
zahrnující všechny oblasti jejich života.
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CARe Česká Republika.
http://www.bohnice.cz/wp-content/uploads/2017/02/CARe.pdf ze dne 5. 5. 2017.
Projekt S.U.P.R. Psychiatrická nemocnice Bohnice.
http://www.bohnice.cz/o-nemocnici/dotacni-programy/supr/ ze dne 5. 5. 2017.
Douglas Bennett (1918-1997). 2007. Psychiatrische Praxis 34 (4):203.
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2007-980290 ze dne
5. 5. 2017.
World Health Organization (1996). Psychosocial rehabilitation: a consensus statement.
Geneva, World Health Organization.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/60630/1/WHO_MNH_MND_96.2.pdf ze dne 5. 5.
2017.
Schizofrenie. 2017. Mindset
http://www.mujmindset.cz/nemoc/schizofrenie/?gclid=CMGev-_g79MCFRcTGwodDT4ETA
ze dne 14. 5. 2017.
Schizofrenie. Detail hesla. 2007. Medicabaze.cz. Lékařské repetitorium online.
http://medibaze.cz/index.php?&sec=term_detail&termId=105&tname=Schizofrenie ze dne
15. 5. 2017
Libiger, Jan. 2008. Léčba schizofrenie je pohyblivý cíl. Psychiatrie pro praxi 9 (5):218-222.
http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/psy/2008/05/05.pdf ze dne 16. 5. 2017.
Růžičková, Eva. 2008. Možnosti léčby deprese. Postgraduální medicína.
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/moznosti-lecby-deprese-338887
ze dne 16. 5. 2017.
Projekt S.U.P.R. Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace
v lůžkových zařízeních následné péče. Psychiatrická nemocnice Bohnice.
http://www.bohnice.cz/o-nemocnici/dotacni-programy/supr/ ze dne 17. 5. 2017.
Co je Supervize. Supervize. Stránky pro supervizory a supervidované.
http://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/ ze dne. 20. 5. 2017
Tisková zpráva Péče o duševní zdraví, z. s. 2017. Kdo je peer konzultant?
http://www.pdz.cz/uploaded/data/files/tiskov%C3%A9%20zpr%C3%A1vy/170119_Kdo%20
je%20peer%20konzultant.pdf ze dne 24. 5. 2017

88

