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Úvod

Proč  jsem  si  vybrala  zrovna  toto  téma?  Téma Integrace  osob  s  duševním 

onemocněním jsem si vybrala, protože mě vždy zajímalo jak tito lidé žijí, jak se 

dokáží vyrovnat s nepřízní osudu a také  jak se vyrovnává společnost s takto 

postiženými  lidmi.  Poprvé  jsem se  s  touto  problematikou  setkala  na střední 

škole, kde jsme měli profesorku, která pracovala především se schizofreniky a 

lidmi s depresivním onemocněním. Umožnila nám seznámit se blíž s lidmi, kteří 

trpí těmito duševními chorobami, nosila nám zajímavé kazuistiky na toto téma a 

několikrát  nás vzala i  na exkurzi  do psychiatrické léčebny.  V průběhu studia 

jsem si vybrala praxi ve Fokusu v Mělníce, kde se věnují především lidem se 

schizofrenií, ale i s jinými duševními chorobami. Práce s těmito lidmi mě moc 

bavila a i nějakým způsobem naplňovala. Lidé se kterými jsem pracovala, byli k 

mému překvapení nesmírně citliví a vnímaví. Na tuto jejich dobrou stránku bych 

také chtěla poukázat, protože ve společnosti mají osoby s duševními nemocemi 

špatnou  reputaci  a  lidé  se  jich  mnohdy bojí,  i  když  v  některých  případech 

oprávněně.  Proto,  když jsem se měla  rozhodnout  jaké téma k absolventské 

práci si vyberu,  hned mě  napadlo, že  bych se chtěla zabývat psychiatrickou 

problematikou.

V  této  práci  bych  se  chtěla  především  zabývat  integrací  osob  se 

schizofrenií, depresivním onemocněním a hraniční poruchou osobnosti. Chci se 

věnovat  možnostmi  těchto  klientů  v  životně  důležitých  oblastech  jako  jsou 

vzdělání, práce, rodina, rodinné vztahy, soběstačnost. Dokáží se tito lidé zapojit 

do běžného pracovního procesu nebo nejsou schopni vůbec pracovat? Dokáží 

si udržet rodinné vztahy, navázat partnerský vztah nebo zůstávají osamoceni? 

Dokáží  se  sami  o  sebe  postarat,  aniž  by  skončili  na  ulici,  nebo  potřebují 

neustálý  dohled  nějaké  osoby?  Umožňuje  vůbec  jejich  onemocnění  aby  se 

nějakým způsobem integrovali  do dnešní společnosti? Je společnost ochotna 

tyto nemocné osoby tolerovat? Jaký vliv má léčba na integraci? Co je to sociální 

firma a jak pomáhá lidem s duševními chorobami? Toto jsou všechno otázky, 

na které se budu v této práci snažit odpovědět.

7



1 Cíle absolventské práce

1.1 Hlavní cíl

Jaké možnosti dávají vybrané syndromy k uskutečnění integrace

1.2 Dílčí cíle

– Seznámit se s literaturou vztahující se k diagnostice a léčbě vybraných 

osobností

– Vypracovat kazuistiky klientů s vybraným onemocněním

– Získat  poznatky  jaký  typ,  trvání  a  výsledky  léčby  ovlivňují  možnosti 

integrace

– Co je to sociální firma
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Teoretická část

2 Integrace

2.1 Definice 

Integrace je nejvyšší stupeň socializace člověka. 

Sociální integrace je rovnoprávné začleňování člověka do společnosti.

Segregace je naprostý opak integrace, tedy společenské vyčleňování.

Typy integrací jsou školská, pracovní, komunitní.

Inkluze je nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením, jak fyzickým 

tak psychickým, mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit společnosti jako 

lidé bez postižení.

2.2 Přístupy k integraci

2.2.1 Asimila ční přístup

Pro společnost  je  tento  přístup zpočátku snažší,  celkově  však daleko méně 

výhodný. Znevýhodnění je záležitost konkrétního jedince, ten se má přizpůsobit 

společenské majoritě, která  určuje pravidla soužití.

2.2.2 Adapta ční p řístup

Pro společnost je tento přístup zpočátku náročnější, celkově je však výhodnější. 

Znevýhodnění  je  společný  problém  nejen  konkrétního  jedince,  ale  i  celé 

společnosti.  Společnost  jedince  podporuje  v sociální  integraci.  Podporuje  ho 

vstřícnými opatřeními a přizpůsobuje se mu.
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2.3 Rehabilitace

Rehabilitace  je  časově  ohraničený  cílený  proces,  který  má  umožnit 

postiženému člověku dosáhnout optimální mentální, fyzické a sociálně funkční 

úrovně k tomu, aby mohl změnit svůj život a integrovat se do společnosti.

2.4  Vyrovnávání p říležitostí

Vyrovnávání  příležitostí  je  proces,  který  umožňuje,  aby  bydlení,  doprava, 

sociální a zdravotní služby, vzdělání a společenský život byly přístupné všem. 

Vyrovnávací přístup může být například povinné zaměstnávání osob zdravotně 

znevýhodněných zaměstnavatelem při určitém počtu zaměstnanců.

2.4.1 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Lidem  se  zdravotním  postižením  stát  poskytuje  zvýšenou  ochranu  na  trhu 

práce.

Chráněné pracovní místo

Je to místo vytvořené pro osobu s postižením. Musí být provozováno nejméně 

po dobu 2 let.

Chráněná pracovní dílna

Pracoviště, kde pracuje minimálně 60% znevýhodněných.

Příspěvky pro zaměstnavatele od Úřadu práce

- příspěvek na vytvoření chráněného místa či dílny

- náklady na přípravu k práci osob s postižením
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3 Schizofrenie

3.1 Definice 

„Schizofrenie  je  duševní  onemocnění  charakterizované  zásadní  poruchou 

myšlení  a  vnímání,  oploštělou  nebo  neadekvátní  emotivitou  a  narušenou 

schopností  srozumitelného chování a  jednání.  Schizofrenie je  představitelem 

psychotického  onemocnění.  V odborné  terminologii  je  psychóza 

charakterizována bludy, halucinacemi, dezorganizovaným slovním projevem a 

chováním,  v širším  pojetí  také  poruchou  vnímání  reality.  Tomu  odpovídá  i 

představa  laika  o  této  nemoci  –  jeho  chování  je  divné  a  pro  okolí 

nesrozumitelné. Postižený je například přesvědčen o bizarnostech, slyší nebo 

vidí něco, co ostatní ne.“

„Schizofrenie  je  jedno  z nejzávaznějších  psychických  onemocnění. 

Onemocnění má sklon k chronickému průběhu a často vede k trvalé invaliditě“.

[ČEŠKOVÁ, 2007, s. 13]

3.2 Diagnóza

V současné  době  jsou  platné  dvě  velké  klasifikace  duševních  poruch  –  10. 

revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) a Diagnostický a statistický 

manuál ve IV. Vydání (DSM IV). Hlavní rozdíl mezi těmito klasifikacemi je rozdíl 

v době trvání příznaků. DSM IV vyžaduje 6 měsíců a MKN 10 pouze 1 měsíc.

Kritéria  MKN  10  pro  diagnostiku  schizofrenní  poruchy  požadují  přítomnost 

minimálně jednoho z příznaků ad e) až i) trvajících minimálně po dobu jednoho 

měsíce:

a) manipulace  s myšlenkami  (slyšení  vlastních  myšlenek,  vkládání  , 

odnímání, vysílání myšlenek)

b) bludy ovládání (kontrolovatelnosti)

c) sluchové halucinace (komentující chování nemocného)

d) jiné bludy
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e) jiné halucinace

f) formální poruchy myšlení (zárazy, inkoherence)

g) katatonní  příznaky  (vzrušenost,  setrvání  v nastavených  pozicích, 

vosková ohebnost, negativismus, mutismus, stupor)

h) negativní příznaky (apatie, ochuzení řeči, ochuzení emočních reakcí)

i) nápadné  kvalitativní  změny  v chování  (ztráta  zájmů,  bezcílnost, 

nečinnost, sociální stažení)

[ČEŠKOVÁ, 2007, s. 19]

3.3 Formy schizofrenie

3.3.1 Paranoidní schizofrenie

Paranoidní  schizofrenie  je  nejčastějším  typem  schizofrenie,  který  se  dá 

relativně  snadno diagnostikovat. Nemocní mají hlavně  halucinace sluchové – 

slyší hlasy. Tyto hlasy postižené většinou kárají, posmívají se jim, sprostě jim 

nadávají,  někdy  je  mohou  i  chválit  a  radit,  co  by  měli  nebo  neměli  dělat. 

V některých  případech  mohou  hlasy  nemocným  přímo  něco  nařizovat  nebo 

zakazovat například aby nejedli, nemluvili a nebo dokonce aby skočili z okna. 

Proto jsou tyto halucinace tak nebezpečné.

3.3.2 Hebefrenní schizofrenie

Tento typ schizofrenie začíná nejčastěji v dospívání a časné dospělosti. Pacient 

má velmi  vystupňované pubertální  rysy.  Charakteristické je  také nepřiléhavé 

chování. Mohou se vyskytovat bludy a halucinace.

3.3.3 Katatonní schizofrenie

Katatonní  schizofrenie  má  v popředí  poruchy  motoriky.  Tento  typ  můžeme 

rozdělit na produktivní a stuporózní. Nemocní postiženi produktivní formou se 

různě  pitvoří,  smějí  se, grimasují,  opakují  věty a slova,  které slyší.  Nemocní 

s formou  stuporózní  stojí  nebo  leží  v nepohodlné  pozici,  nemluví.  Dají  se 

modelovat jako vosk.
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3.3.4 Nediferencovaná schizofrenie

Nediferencovaná schizofrenie splňuje kritéria pro schizofrenii, ale neodpovídá 

žádnému dříve popsanému typu.

[ČEŠKOVÁ, 2007; VONDRÁČEK, HOLUB, 2003]

3.3.5 Reziduální schizofrenie

Reziduální  schizofrenie  je  chronickou  fází  onemocnění,  při  níž  dochází 

k několika atakám. Typická je přítomnost negativních symptomů.

3.3.6 Simplexní forma

Tento typ se může projevovat už kolem 15. roku života. Hlavními projevy jsou 

negativní symptomy. Pacient se uzavírá do vlastního světa, objevuje se citová 

plochost.

[www.schizofrenniporuchy.cz, 1]

3.4 Symptomy

U schizofrenie se nejčastěji vyskytují bludy, halucinace, dezorganizace myšlení, 

řeči, chování, poruchy emotivity a katatonní příznaky. Dále můžeme rozdělovat 

symptomy na negativní a pozitivní.

3.4.1 Bludy

Pro blud je typická chorobnost a nevývratnost. Někdy může být náročné odlišit 

blud od pevného přesvědčení o určité skutečnosti. Pro schizofrenii  jsou však 

charakteristické  bizarní  bludy.  To  jsou  bludy  už  na  první  pohled 

nepravděpodobné, nepochopitelné z běžné životní zkušenosti. Obsah bludů je 

rozmanitý -  perzekuční,  paranoidní, religiózní, grandiózní. U schizofreniků jsou 

nejčastější bludy vztahovačnosti. To znamená, že pacient má dojem, že si ho 

lidé  všímají,  významně  kašlou,  píší  o  něm  v novinách.  Časté  jsou  také 
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paranoidně  -  perzekuční  bludy  –  nemocný  si  myslí,  že  je  pronásledován 

sousedy, rozvědkou a bludy ovlivňování a kontrolování – pacient má pocit, že 

ho někdo ovládá na dálku například laserem nebo kosmickými paprsky.

3.4.2 Halucinace

U  schizofrenie  se  vyskytují  halucinace,  pseudohalucinace,  iluze  a  jiné 

neobvyklé prožitky. Pseudohalucinace je vjem bez zevního podnětu, ale subjekt 

si je po celé trvání vjemu i po něm vědom, že nešlo o realitu.

Iluze  jsou  běžným denním jevem.  Je  to  chybné  vnímání  reálně  existujícího 

podnětu. Například nějaký zvuk považujeme za zvonění telefonu nebo zvonku u 

dveří.

U  schizofrenie  se  nejvíce  vyskytují  sluchové  halucinace,  zrakové  a  taktilní 

halucinace.

3.4.2.1 Sluchové halucinace

Nemocní říkají těmto halucinacím „ hlasy“. Někdy slyší více hlasů, někdy hlas 

určité osoby žijící, nebo zemřelé. Tento typ halucinace může být někdy velice 

nebezpečný.

3.4.2.2 Zrakové halucinace

Halucinace zrakové jsou vzácnější než halucinace sluchové. Nemocní mohou 

vidět různé přírodní úkazy, záhadné postavy, zástupy lidí, zvířata, nebo i svého 

dvojníka.

3.4.2.3 Intrapsychické halucinace

Tyto  halucinace  se  netýkají  žádného  smyslu.  Pacient  má  pocit,  že  jeho 

myšlenky nejsou jeho – někdo mu je vnucuje, jsou to cizí myšlenky.

[VONDRÁČEK, HOLUB, 2003]
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3.4.3 Dezorganizované myšlení a řeč

Důsledkem ztráty soudržnosti  afektu, řeči,  myšlení a pohybů  je více či  méně 

nápadné  chování.  Neschopnost  koordinovat  chování  se  projevuje 

v každodenním životě. Například nemocný není schopný udržovat každodenní 

hygienu, může se nápadně oblékat.

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK, 2005]

3.4.4 Katatonie

Projevy  katatonie  jsou  stereotypní  pohyby,  pokles  svalového  tonusu, 

impulsivita, negativismus, stuhlost i nadměrná aktivita.

[www.psychoweb.cz, 2]

3.4.5 Emoce a jejich poruchy

Emoce  jsou  psychologické  procesy,  zahrnující  subjektivní  zážitky  libosti  a 

nelibosti,  provázené  fyziologickými  změnami,  motorickými  projevy,  změnami 

pohotovosti a zaměřeností. 

Citová plochost – nemocný nereagují adekvátně na situace, které se kolem nich 

odehrávají, nejsou schopni vyjadřovat své emoce.

Apatie – můžeme definovat jako naprostý nedostatek citu a motivace

Emoční nepřiměřenost

[www.wikipedia.org, 3]
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3.4.6 Suicidium

Přibližně  každý  desátý  pacient  s diagnózou  schizofrenie  ukončí  život  vlastní 

rukou. Rizikové faktory jsou předchozí pokus o sebevraždu, deprese, beznaděj, 

užívání drog, mužské pohlaví.

3.4.7 Negativní p říznaky

Negativní symptomy odkazují na to, že se něčeho nedostává. Souvisí 

S regionálně  sníženou  dopaminergní  aktivitou.  Negativní  příznaky  zahrnují 

citovou plochost, sníženou emotivitu, sociální odloučení a sníženou plynulost 

myšlení.

[www.schizofrenniporuchy.cz, 4]

3.4.8 Pozitivní p říznaky

Pozitivními  příznaky  se  rozumí,  že  je  něčeho  navíc  oproti  normálu.  Jsou 

spojovány  s regionálně  zvýšenou  dopaminergní  aktivitou.  Pozitivní  příznaky 

zahrnují klamné vjemy, falešné představy, poruchy myšlení, podivné chování.

3.5 Vývoj a prognóza

Schizofrenie nejčastěji  začíná mezi 15. a 45. rokem života. Samotné nemoci 

předchází různě dlouhé prodromální příznaky, které zahrnují zvláštní chování, 

pocity,  myšlenky,  ochuzení řeči  a myšlení,  změny ve vnímání,  pocity cizosti. 

Může být přítomno mnoho dalších symptomů  jako je nespavost, úzkost nebo 

podrážděnost.

Pacienti se schizofrenií většinou prožívají opakované relapsy. Přibližně třetina 

nemocných se po jedné, dvou nebo několika málo atakách dokáže vrátit  do 

běžného života, nemoc ustoupí. U další třetiny se střídají epizody schizofrenie 

s remisemi.  Tito  pacienti  však  už  nejsou  schopni  vrátit  se  do  života  před 
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nemocí. Poslední třetina se nedokáže zbavit příznaků této psychózy a jsou tak 

odkázáni na pomoc ostatních.

3.5.1 Příznivé prognostické faktory

- ženské pohlaví

- premorbidní manželský život nebo alespoň stabilní partnerský vztah

- dobré premorbidní sociální fungování

- akutní začátek onemocnění

- pokud je v rodinné anamnéze duševní onemocnění, pak lepší prognózu 

má výskyt afektivní poruchy

- afektivní odpověď v akutním stadiu

- lepší socioekonomické zázemí

- kratší doba eventuální hospitalizace

- paranoidní typ schizofrenie

- převaha pozitivních příznaků nad negativními

3.5.2 Nepříznivé prognostické faktory

- mužské pohlaví

- nízký věk v začátku onemocnění

- nenápadný začátek, nepřítomnost spouštěcích faktorů

- premorbidní život bez partnera, špatné sociální fungování

- schizofrenie v rodinné anamnéze

- dezorganizovaný nebo nediferencovaný typ schizofrenie

- autistické chování, oploštělá emotivita

- převaha negativních příznaků

- abúzus drog

- život v dysfunkční rodině s vysokým stupněm emoční atmosféry

[ČEŠKOVÁ, 2007]
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3.6 Druhy lé čby

Léčba  schizofrenie  je  založena  především  na  podávání  léků.  Terapie 

schizofrenie musí být komplexní – farmakoterapie, psychosociální intervence, 

informovanost lidí se schizofrenií  a jejich rodiny.  V procesu léčby je důležité, 

aby všem byl zcela jasný plán léčby a aby rozuměli jednotlivým krokům léčby.

3.6.1 Farmakoterapie

Při  farmakoterapii  se  podávají  antipsychotika.  Existuje  mnoho  druhů 

antipsychotik  s různým  působením.  Antipsychotika  můžeme  rozdělit  na  dva 

typy.

Typická antipsychotika (neuroleptika)

Tyto  antipsychotika  se  využívají  zhruba  od  roku  1952.  Jsou  účinná  v léčbě 

pozitivních příznaků schizofrenie, léčba negativních příznaků těmito léky nebyla 

zcela  účinná.  Typická  antipsychotika  mají  také  mnoho  vedlejších  účinků 

(celková ztuhlost, nekontrolovatelné pohyby) a proto mnoho pacientů přestalo 

léky užívat. Tento typ léků už není tolik používán.

Atypická antipsychotika

Atypická antipsychotika se využívají  od roku 1990. Přinesla novou naději  na 

účinnější  léčbu.  Tyto  léky  mají  snížené  vedlejší  účinky  a  účinkují  i  u  lidí 

s negativními příznaky schizofrenie.

3.6.2 Psychoterapie

Psychoterapie  je  nejvíce  účinná  v době,  kdy  léčba  antipsychotiky  odstranila 

příznaky  schizofrenie.  Psychoterapie  je  založena  na  rozhovorech  daného 

člověka a psychiatra nebo psychologa. Pacient se může vypovídat o tom co 

prožívá,  čím prochází,  jaké má problémy. Na psychoterapii  většinou pacienti 

dochází  ambulantně  do  psychiatrické  léčebny.  Jejich  stav  je  tak  stále  pod 

kontrolou lékařů.
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3.6.3 Sociální rehabilitace

Rehabilitační  programy mají  za  cíl  naučit  nemocné sociálním dovednostem, 

které  usnadní  jejich  vstup  do  společnosti.  Pomáhá  začlenění  se  zpátky  do 

společnosti, znovu se zapojit do pracovního procesu, dokončit vzdělání, obnovit 

rodinné vztahy.

[www.schizofrenniporuchy.cz, 5]

3.7 Možnosti integrace

3.7.1 Vzdělání

Protože  schizofrenie  začíná  mezi  15.  až  45.  rokem  života  mohou  mít 

schizofrenici normální vzdělání,  klidně  středoškolské a nebo i vysokoškolské. 

Záleží  na mnoha faktorech jako je  inteligence, vzdělanost  v rodině  a také v 

kolika letech onemocnění vypukne.

3.7.2 Práce

Po  vypuknutí  onemocnění  jsou  tito  lidé  víceméně  nezaměstnatelní.  I  když 

dodržují  léčbu,  stále  mají  problémy s  komunikací,  pozorností.  Tito  lidé  také 

nemohou zastávat zodpovědná pracovní místa, protože k jejich diagnóze také 

patří  nezodpovědnost,  je  jim  to  prostě  „jedno“.  Většinou  pobírají  invalidní 

důchod.

3.7.3 Rodinné vztahy

Rodinné vztahy se odvíjí od závažnosti onemocnění. Je to velice individuální. 

Záleží také na rodinných příslušnících, jak se vyrovnají s takovouto diagnózou u 

svého příbuzného.

19



3.7.4 Partnerské vztahy

Tito  lidé  víceméně  nejsou  schopni  navázat  dlouhodobý  vztah  s  osobou 

opačného pohlaví.

3.7.5 Vliv lé čby na integraci

Po léčbě se daří některé pacienty alespoň částečně integrovat. Např. mohou 

pracovat  v  chráněných  dílnách,  v  sociální  firmě,  scházet  se  s  ostatními 

nemocnými,  žít  v  chráněném  bydlení  za  pomoci  asistentů.  Ale  úplně  se 

integrovat do společnosti vlivem své diagnózy v naprosté většině nemůžou.
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4 Depresivní onemocn ění

4.1 Definice

Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha se vyznačuje střídáním manických a depresivních 

epizod. Přítomna může být i epizoda smíšená, která je charakterizována buď 

smíšenými,  nebo  rychle  se  střídajícími  hypomanickými,  manickými  a 

depresivními příznaky.

4.1.1 Mánie 

Mánie je porucha nálady, kdy má pacient povznesenou náladu, cítí se výborně 

jak  fyzicky  tak  psychicky.  Cítí  se  šťastní,  spokojení,  úspěšní.  Nemocní 

v manické  fázi  málo  spí,  mají  sníženou  potřebu  jídla  a  pití  –  to  může  vést 

k celkovému vyčerpání organismu, nebo dokonce i k život ohrožujícím stavům. 

Naopak  mají  ale  větší  sklon  ke  zneužívání  alkoholu,  cigaret  a  drog.  Rádi 

hazardují,  mají  velké  plány,  vymýšlí  nové  projekty.  Jejich  řeč  je  hlasitá, 

zrychlená.  Jsou  velice  družní,  navazují  snadno  nové  kontakty.  V některých 

případech  se  mohou  vyskytnout  bludy  nebo  halucinace.  Mánie  je  závažný 

psychický stav, který většinou vyžaduje hospitalizaci.

4.1.2 Hypománie

Pro  hypománii  je  typická  mírně  nadnesená  nálada,  provázená  nárůstem 

energie  a  aktivity.  Pacienti  se  cítí  příjemně  a  pohodově.  Jsou více  hovorní, 

navazují  lépe  kontakty,  mají  zvýšenou  sexuální  energii  a  sníženou  potřebu 

spánku. Při této poruše se nevyskytují bludy a halucinace. Hypománie má náhlý 

začátek a rychlý rozvoj. Měla by trvat nejméně 4 dny. Ve většině případů do 

týdne mizí, výjimečně může trvat několik týdnů nebo měsíců.

[LÁTALOVÁ, 2010]
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4.1.3 Hyperthymní charakter

Jedná se o dlouhodobý charakteristický rys osobnosti, životní nastavení. Tito 

jedinci jsou velmi společenští,  výkonní,  oblíbení,  neúnavní.  Někdy se mohou 

chovat riskantně nebo nekonformně. Tím se mohou dostat do potíží.

4.1.4 Delirantní mánie

Tento syndrom je charakteristický rychlým nástupem, emoční labilitou, bludy, 

malou potřebou spánku, dezorientací, neklidem a podezíravostí. Pro somatický 

nález jsou typické zvýšené teploty, tachykardie, hypertenze, zrychlené dýchání. 

Delirantní mánie je stav, který vyžaduje hospitalizaci.

4.1.5 Deprese

Deprese je charakterizována smutnou náladou, pocitem bezmoci a beznaděje, 

ztrátou  životní  energie,  bezradností,  neschopností  se  rozhodnout,  pomalosti 

myšlení, útlumem motivace a přesvědčením, že nic nemá cenu. Pacienta není 

možné z těchto myšlenek vytrhnout a jinak ho zabavit. Nemocní nejsou schopni 

kvalitního  odpočinku,  často  trpí  nespavostí.  Mohou trpět  ztrátou  chuti  k jídlu 

nebo  naopak.  Velice  často  přemýšlí  o  sebevraždě  jako  o  vysvobození. 

Sebevražda  je  největší  riziko  této  nemoci.  Smutná  nálada  by  měla  trvat 

nejméně dva týdny. Při střední a těžké depresi nejsou pacienti schopni chodit 

do práce, školy a plnit svoje povinnosti.

4.1.6 Smíšená epizoda

Smíšenou epizodu můžeme chápat jako stav vznikající  při  přechodu z jedné 

fáze do druhé, nebo jako stav, kdy se mísí jednotlivé nálady, myšlení a chování. 

Jak  manické  tak  depresivní  příznaky  musí  převládat  po  většinu  období 

v průběhu alespoň dvou týdnů.

[LÁTALOVÁ, 2010]
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4.2 Diagnóza

Bipolární  afektivní  porucha  je  určitou  mírou  podmíněna  biologicky.  Dosud 

neexistuje  žádný  laboratorní  test  nebo  jiný  postup,  který  by  definitivně  určil 

diagnózu.  Tato  nemoc  je  rozpoznávána  především  na  základě  skupiny 

příznaků, které se objeví u pacienta v nějakém časovém období. Tato porucha 

se vyznačuje dvěma nebo více epizodami, při nichž je nálada a aktivita pacienta 

zřetelně narušena.

4.2.1 Hypománie

Diagnostická kritéria MKN-10 pro hypománii

A. Nálada povznesená nebo podrážděná v míře, která je pro daného jedince 

zřetelně abnormální a trvá alespoň čtyři po sobě jdoucí dny.

B. Musí být přítomny alespoň tři z následujících znaků, které způsobují danému 

jedinci  v  běžném životě  určité  obtíže:  zvýšená  aktivita  nebo  fyzický  neklid, 

zvýšená  hovornost,  roztržitost,  snížená  potřeba  spánku,  zvýšená  sexuální 

energie,  mírně  zvýšené  utrácení  peněz  nebo  jiné  typy  nezodpovědného 

chování, zvýšená sociabilita nebo familiárnost.

C. Epizoda nesplňuje kritéria pro manickou epizodu, bipolární afektivní poruchu, 

depresivní epizodu, cyklothymii a mentální anorexii.

D.  Epizoda  není  způsobena  užíváním  psychoaktivních  látek  nebo  nějakou 

organickou duševní poruchou.

[LÁTALOVÁ, 2010, s. 39]

4.2.2 Mánie

Manická  epizoda  je  podle  klasifikace  MKN-10  samostatnou  nozologickou 

kategorií a projevuje se psychopatologickým obrazem hypománie nebo mánie.

Diagnostická kritéria MKN-10 pro mánii bez psychotických příznaků

A.  Nálada  musí  být  převážně  zvýšená,  expanzivní  nebo  podrážděná  a 

jednoznačně abnormální pro daného jedince. Změna nálady musí být zřetelná a 

musí trvat po dobu alespoň jednoho týdne.
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B.  Musí  být  přítomny alespoň  tři  z  následujících  příznaků:  zvýšená  aktivita, 

zvýšená  hovornost,  myšlenkový  trysk,  ztráta  normálních  sociálních  zábran, 

snížená potřeba spánku, nabubřelé sebehodnocení nebo velikášství, ztřeštěné, 

odvážné nebo nezodpovědné chování a zvýšení sexuální energie.

C. Nejsou přítomny žádné halucinace a bludy.

D. Epizoda není způsobena užíváním psychoaktivních látek nebo organickou 

duševní poruchou.

Diagnostická kritéria MKN-10 pro mánii s psychotickými příznaky

A. Epizoda splňuje kritéria pro mánii bez psychotických příznaků.

B.  Epizoda nesplňuje  současně  kritéria  pro  schizofrenii  nebo schizoafektivní 

poruchu-manický typ.

C. Jsou přítomny jiné bludy nebo halucinace uváděné jako typicky schizofrenní 

(tzn.  Bludy  jiné  než  úplně  absurdní  a  kulturně  nepatřičné  a  nevyskytují  se 

halucinace, které jsou ve třetí osobě nebo které neustále komentují).

[LÁTALOVÁ, 2010, s. 40]

4.2.3 Deprese

Tato fáze může probíhat v lehké, střední nebo těžké formě.

Obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro lehkou depresivní epizodu

A. Musí být splněna hlavní kritéria pro depresivní epizodu.

B. Musí být přítomny alespoň dva z následujících tří příznaků:

a)  depresivní  nálada  v  míře  jednoznačně  abnormální  pro  daného  jedince, 

přítomná po většinu den a téměř  každý den, značně  ovlivněná okolnostmi a 

trvající alespoň dva týdny,

b) ztráta zájmu nebo i potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné, 

c) pokles energie nebo zvýšená unavitelnost.

C. Z následujícího seznamu přidatných symptomů by měl být přítomen jeden 

nebo více:

1. ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty,

2. bezpředmětné  prožívání  výčitek  proti  sobě  samému  nebo  pocitů 

nadměrné a bezdůvodné viny,
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3. opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu nebo jakékoli suicidální 

jednání,

4. stížnosti  nebo  důkazy  svědčící  o  snížené  schopnosti  myslet  nebo 

soustředit se, o nerozhodnosti nebo váhavosti,

5. změna psychomotorické aktivity s agitovaností nebo zpomalením (ať již 

hodnocené subjektivně, nebo objektivně)

6. poruchy spánky jakéhokoli typu

7. změna chuti k jídlu (snížená nebo zvýšená) s odpovídajícími změnami 

hmotnosti.

Obecná diagnostická kritéria MKN-10 pro středně těžkou depresivní epizodu

A. Musí být splněna hlavní kritéria pro depresivní epizodu.

B. Musí být přítomny alespoň  dva ze tří příznaků typu B.

C. Z přídatných symptomů by jich mělo být přítomno tolik, aby celkový počet byl 

alespoň šest.

Obecná  diagnostická  kritéria  MKN-10  pro  těžkou  depresivní  epizodu  bez 

psychotických příznaků

A. Musí být splněna hlavní kritéria daných příznaků pro depresivní epizodu.

B. Musí být přítomny všechny tři příznaky typu B.

C. Musí být přítomen takový počet přídatných příznaků, aby jejich celkový počet 

byl alespoň osm.

D. Nesmí být přítomny halucinace, bludy nebo depresivní stupor.

Obecná  diagnostická  kritéria  MKN-10  pro  těžkou  depresivní  epizodu  s 

psychotickými příznaky

A. Musí být splněna hlavní kritéria pro depresivní epizodu.

B. Musí být splněna kritéria pro těžkou depresivní epizodu bez psychotických 

příznaků s výjimkou kritéria D.

C. Nejsou splněna kritéria pro schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu.

D. Musí být přítomen kterýkoli z následujících okruhů:
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1. bludy nebo halucinace uváděny jako typicky schizofrenní (tzn. Bludy jiné 

než úplně absurdní nebo kulturně nepatřičné, a nikoli halucinace, které 

jsou  ve  třetí  osobě  nebo  které  neustále  komentují);  nejčastěji  mají 

depresivní, sebeobviňující, hypochondrický, nihilistický, paranoidní nebo 

perzekuční obsah,

2. depresivní stupor.

[LÁTALOVÁ, 2010, s. 41, 42]

4.2.4 Bipolární porucha typu I

Bipolární  porucha  typu  I  se  vyznačuje  depresivními  epizodami  a  minimálně 

jednou plně vyjádřenou manickou epizodou.

4.2.5 Bipolární porucha typu II

Bipolární porucha typu II se vyznačuje opakovanými depresivními epizodami a 

alespoň jednou epizodou hypomanickou. V průběhu nemoci se nevyskytuje ani 

jedna plně vyjádřená manický epizoda. Tento typ představuje mírnější podobu 

bipolární poruchy. Její důsledky jsou však ve srovnání s typem I horší. Pacienti 

prodělávají  více  epizod,  mají  vyšší  míru  suicidality,  funkčního  postižení  a 

komorbidity s jinou psychickou poruchou.

4.2.6 Remise

Remise je bezpříznakové období.  Pacient  má přiměřenou náladu, schopnost 

přiměřeně reagovat, soustředit se, soustavně pracovat a navazovat mezilidské 

vztahy. Každý postižený má toto období různě dlouhé, od několika měsíců až 

po roky.

[LÁTALOVÁ, 2010]
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4.3 Průběh onemocn ění

Bipolární  afektivní  porucha  je  obvykle  celoživotní  onemocnění.  Je 

charakteristické opakovanými epizodami a poruchami nálady.

4.3.1 Nástup onemocn ění

U většiny pacientů dochází k prvním projevům nemoci v adolescenci a časné 

dospělosti, mezi 15-30 roky. První epizoda může být manická, hypomanická, 

smíšená nebo depresivní.  Ve většině  případů  je první  epizoda depresivní.  U 

žen se objevuje více epizod depresivních, u mužů je poměr mezi manickými a 

depresivními epizodami vyrovnanější.

4.3.2 Heterogenita pr ůběhu onemocn ění

BAP se vyznačuje velkou různorodostí jejího klinického obrazu. Jsou pacienti, 

kteří nemají příznaky celé roky a naopak jsou pacienti s opakovanými relapsy 

během několika měsíců. Někteří pacienti trpí těžkými psychotickými příznaky. 

Jiní  mohou  zažít  během  jedné  epizody  současně  manické  i  depresivní 

symptomy zároveň.

4.3.3 Kognitivní poruchy

Kognitivní  funkce jsou schopnost  udržet  pozornost,  schopnost  soustředit  se, 

učit  se  a  pamatovat  si.  Ovlivňují  schopnost  plánovat,  setrvávat  a  dokončit 

nějaký záměr. V důsledku ovlivňují důležité oblasti lidského života - formování 

osobnosti, dosažení vzdělání, zvolení profese, navázání a udržení mezilidských 

vztahů. Stále není zcela jasné zda je u BAP přítomen kognitivní deficit.

[LÁTALOVÁ, 2010]
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4.4 Etiopatogeneze 

Vznik  BAP  má  základ  ve  vzájemném  působení   mezi  biologickými  a 

psychosociálními  vlivy.  Různým  působením  těchto  vlivů  vede  v důsledku 

k projevům  nemoci.  Pokud  pacient  má  dispozici  k tomuto  onemocnění,  pak 

závisí  rozvoj  BAP na nejrůznějších  příčinách.  Spouštěči  tohoto  onemocnění 

mohou být různé stresující a zatěžující situace nebo dlouhodobý stres, který 

člověk s dispozicemi BAP nezvládá. 

4.4.1 Psychosociální faktory

V dnešní  době  se  lékaři  domnívají,  že  pro  rozvoj  BAP  je  nutný  biologický 

předpoklad  a  součinnost  stresu.  Biologické  předpoklady  mohou být  dlouhou 

dobu inaktivní, nemusí se projevit celý život. Může však dojít k aktivizaci tohoto 

syndromu vlivem nějaké těžké životní situace. Nejčastější stresory, které mohou 

spustit BAP jsou:

- negativní životní události- rozvod, rozchod, ztráta práce, pracovní nebo 

studijní neúspěch, ztráta milované osoby, finanční ztráta

- pozitivní životní události- láska, sňatek, narození dítěte, finanční úspěch

- abúzus alkoholu nebo jiných návykových látek

- nedostatek  spánku,  pobyty  v jiných  klimatických  pásmech,  horečnatá 

práce, změny režimu spánku, práce v noci

- problémy ve vztazích nebo rodině- hádky, rivalita sourozenců, partnerské 

problémy, špatné vztahy na pracovišti

4.4.2 Genetické aspekty

Není pochyb, že v příčinách BAP se uplatňují geny. Jestliže jeden z rodičů trpí 

BAP, má jejich potomek 24% riziko onemocnění. Jestliže BAP trpí oba rodiče je 

riziko 55%.

Ani  v dnešní  době  se  nepodařilo  identifikovat  geny,  které  způsobují  toto 

onemocnění. Duševní poruchy totiž nejsou způsobeny jen jedním genem, ale 
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řadou genů  a každý z nich nějak přispívá k riziku onemocnění BAP, proto je 

daleko složitější vypátrat jaké geny mají jaký vliv na rozvoj BAP.  

[LÁTALOVÁ, 2010]

4.5 Komorbidita

Komorbidita   znamená  výskyt  dvou  nebo  více  symptomů  nebo  psychických 

poruch u jednoho jedince. Komorbidita je u nemocných s BAP velice častým 

jevem. Přítomnost více než jednoho onemocnění komplikuje stanovení správné 

diagnózy,  volbu  optimální  léčby  a  dělá  průběh  onemocnění  méně 

předvídatelným.  Komorbidita u psychických poruch je velice častá.

4.5.1 Zneužívání návykových látek

Diskutuje se o tom, zda psychická nemoc může zvýšit  riziko vzniku drogové 

závislosti,  nebo  naopak,  zda  drogová  závislost  zvyšuje  vznik  psychických 

problémů. Nemocní s BAP mají větší sklon ke zneužívání návykových látek než 

zdraví lidé. V ČR se nejvíce zneužívá alkohol. Je totiž dostupný a jeho prodej 

není nezákonný. 

4.5.2 Úzkostné poruchy

U pacientů s BAP se úzkostné poruchy vyskytují velice často. Tato komorbidita 

je častější u žen než u mužů.

4.5.3 Poruchy osobnosti

Přítomnost  poruchy  osobnosti  při  onemocnění  BAP  má  nepříznivý  vliv  na 

průběh  a  léčbu.  Mezi  nejčastější  poruchy  osobnosti  u  BAP patří  disociální, 

narcistická,  histriónská  a  hraniční.  Například  u  hraniční  poruchy  osobnosti 

mohou afektivní  příznaky,  jako je  emoční instabilita  a  impulzivita  připomínat 

bipolární  poruchu.  Komorbidita  mezi  bipolární  poruchou a hraniční  poruchou 

osobnosti je velice vysoká.
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4.5.4 Panická porucha

4.5.5 Fobie
[LÁTALOVÁ, 2010]

4.4 Suicidalita u bipolární afektivní poruchy

Riziko suicida je u těchto pacientů vyšší jak u běžné populace. Mezi hlavní cíle 

dlouhodobé léčby patří  prevence a snížení  suicidality  a  mortality.   Nemocní 

s BAP  mají  vyšší  frekvenci  suicidálních  myšlenek,   pokusů  a  dokonaných 

sebevražd a to nejen v depresivní fázi, ale i v remisi nebo manické fázi.

Faktory, které mohou zvyšovat sebevražedné jednání:

- celková doba, kterou nemocný tráví v depresivní epizodě,

- přítomnost hostility,

- sebevražedné pokusy v anamnéze,

- fyzické nebo sexuální zneužívání v dětství

[LÁTALOVÁ, 2010]

4.5 Léčba

4.5.1 Akutní fáze lé čby

Cílem léčba pacienta v akutní fázi onemocnění (depresivní, manické, smíšené) 

je dosáhnout kontroly nad symptomy do té míry, která umožní návrat k normální 

úrovni  fungování.  Velice  důležité  je  rychlé  ovlivnění  případné  agitovanosti, 

agresivity nebo suicidálního jednání.

Nasazení vhodných psychofarmak, nebo hospitalizace.

4.5.2 Stabiliza ční a udržovací fáze lé čby

Udržovací léčba u pacientů s BAP má několik cílů. Jedná se o prevenci relapsu, 

snížení  rizika  suicida,  snížení  frekvence  cyklování  fází  a  léčbu  emoční 

nestability.  Předpokladem  je,  že  byla  zvládnuta  akutní  fáze  onemocnění  a 

pacient  je  asymptomatický.  Stabilizační  léčba  je  postavena  na  podávání 
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stabilizátorů nálady, která je vedena dlouhodobě, někdy i roky. V současnosti 

existují čtyři stabilizátory nálady- lithium, karbamazepin, valopropát a lamotrigin. 

Neúčinnější a nejužívanější je lithium.

4.5.3 Psychofarmaka

Psychofarmaka užívána k léčbě BAP jsou:

- antipsychotika první generace

- některá antipsychotika druhé generace

- stabilizátory nálady

- antidepresiva

Jednotlivá  psychofarmaka  se  užívají  v monoterapii.  nebo  v kombinaci. 

Kombinace léků  je  v akutní  epizodě  rychlejší  a  při  profylaktické fázi  účinněji 

zabraňuje relapsům. 

4.5.4 Elektrokonvulzivní terapie

Elektrokonvulzivní  terapie  se  provádí  u  pacientů,  kteří  netolerují  léčbu 

psychofarmaky, nebo jsou vůči ní rezistentní. 

4.5.5 Psychoterapie bipolární afektivní poruchy

Psychoterapie  je  léčbou  doplňkovou.  V kombinaci  s léčbou  farmakologickou 

může  vést  k lepšímu  zvládání  nemoci.  Nemocní  trpí  následky  předchozích 

epizod a jsou ohroženi strachem z následujících fází nemoci. U mnoho pacientů 

je  mezi  epizodami  přítomna  emoční  nestabilita  a  řada  psychosociálních 

problémů:

- strach z relapsu nemoci,

- potíže v mezilidských vztazích- manželství, partnerství, pracovní vztahy,

- problémy v pracovním zařazení,

- právní, sociální, emoční problémy, které jsou důsledkem neadekvátního , 

nespolečenského nebo násilného chování během předešlých epizod.

31



4.5.6 Psychoterapeutické p řístupy

Psychoedukace

Nemocní se po léčbě vrací zpět ke své rodině. Proto je velice důležité, aby měli 

všichni členi rodiny informace o tom, co bipolární porucha je, jaké má příčiny a 

průběh, jak se léčí.

Specifické psychoterapie u BAP

Psychoterapie můžeme rozdělit do tří skupin:

1. individuální modely

2. rodinná terapie

3. psychoedukační skupiny

Kognitivní terapie

Tato terapie učí pacienty jak snížit  stres pomocí rytmického denního režimu. 

Pacient se také učí monitorovat prodromální projevy.

[LÁTALOVÁ, 2010;  www. tribune.cz, 6]

4.6 Možnosti integrace

4.6.1 Vzdělání

Toto onemocnění nemá vliv na vzdělání.  U osob s touto nemocí není nějak 

ovlivněna jejich inteligence.

4.6.2 Práce

Pracovní  schopnost  u  tohoto  onemocnění  je  velice  individuální.  U  lehkého 

průběhu   onemocnění nemusí mít žádný vliv na pracovní schopnost pacienta. 
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Někteří  nemocní mají,  ale tak těžký průběh onemocnění,  že opravdu nejsou 

schopni pracovat. V tomto případě mohou pobírat invalidní důchod.

4.6.3 Rodinné vztahy

Rodinné  vztahy  ve  většině  případech  nejsou  nějak  narušeny.  Rodinní 

příslušníci  však musí být  dobře informováni o tomto onemocnění,  aby mohli 

rozpoznat včas riziko depresivní nebo manické epizody. 

4.6.4 Partnerské vztahy

Partnerské vztahy jsou u každého nemocného také velice individuální.  Záleží 

na  průběhu  onemocnění.  U  nemocných  s  dlouhými  a  těžkými  depresivními 

epizodami vyžaduje od partnera nemocného velkou dávku trpělivosti a lásky.

4.6.5 Vliv lé čby na integraci

Léčba má u tohoto  onemocnění  velký  význam.  U některých  pacientů  může 

nemoc utlumit i na několik let. Tito lidé jsou naprosto integrováni. Naopak jsou 

nemocní,  kteří  i  při  léčbě  nejsou  schopni  nikdy  se  plnohodnotně  zapojit  do 

společnosti.
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5 Hraniční porucha osobnosti

5.1 Definice

Hraniční porucha osobnosti  (Borderline syndrom) se řadí mezi rané poruchy 

rozvoje osobnosti. Rané poruchy vznikají v prvních letech života. Je to jedna 

z nejčastějších  poruch  osobnosti.  Tento  syndrom  se  projevuje  především 

velkou emocionální nestabilitou. Pacienti jsou emočně labilní a impulzivní, mají 

nestabilní  a  chaotické  mezilidské  vztahy.  Tato  porucha  může  mít  velice 

negativní dopad na všechny aspekty psychosociálního života.

5.2 Diagnóza

5.2.1 Kritéria DSM – III –R

Obecný vzorec nestability v oblasti nálady, mezilidských vztahů a obrazu sebe 

samého. Počátek leží v rané dospělosti a porucha se projevuje v nejrůznějších 

oblastech života. Musí být splněno nejméně pět z následujících kritérií:

1. Vzorec nestabilních, ale intenzivních mezilidských vztahů, který se 

vyznačuje  střídáním  obou  extrémů,  přehnané  idealizace  a 

devalvace;

2. impulzivita u nejméně dvou potenciálně sebepoškozujících aktivit, 

např.  utrácení  peněz,  sexuality,  zneužívání  omamných  látek, 

krádeží  v obchodech,  bezohledné  jízdy  a  záchvatů  žravosti 

( kromě sebevraždy nebo sebemrzačení, viz k tomu bod 5.);

3. nestabilita  v oblasti  emocí,  např.  výrazné  změny  nálady  od 

základního pocitu k depresi, podrážděnosti nebo úzkosti, přičemž 

tyto stavy obvykle trvají několik hodin, nebo v řídkých případech 

déle než několik dní;

4. nepřiměřená,  silná  zlost  nebo  neschopnost  ovládat  zlost,  např. 

časté záchvaty zlosti, přetrvávající zlost nebo rvačky;

5. opakované vyhrožování sebevraždou, náznaky sebevraždy nebo 

sebevražedné pokusy nebo jiné sebemrzačící chování;
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6. výrazná  a  trvalá  porucha  identity,  která  se  projevuje  ve  formě 

nejistoty v nejméně  dvou z následujících  oblastí  života:   obrazu 

sebe  samého,  sexuální  orientaci,  dlouhodobých  cílech  nebo 

přáních  ohledně  povolání,  v druhu  přátel  nebo  partnerů  nebo 

v osobních hodnotových představách;

7. chronický pocit prázdnoty nebo nudy;

8. zoufalá  snaha  zabránit  reálnému  nebo  imaginárnímu  osamění 

( kromě sebevraždy nebo sebemrzačení, viz k tomu bod 5.).

[RÖHR, 2009, s. 116]

5.3 Etiopatogeneze

5.3.1 Psychoanalitické pojetí

Propracované  modely  pro  hraniční  poruchu  osobnosti  vytvořil  Kernberg  a 

rozvinul  Masterson.  Z hlediska psychoanalýzy  je  nejdůležitějším symptomem 

této  poruchy  nestabilita  objektivních  vztahů,  která  vede  k pocitům  vnitřní 

prázdnoty  a  nudy.  Podle  teorie  objektivních  vztahů  se  vyvíjejí  objekty  jako 

objektivní reprezentace, tak že jsou spojovány s afekty. Velmi malé dítě ještě 

nemá integrující funkce dostatečně vyvinuté, a proto jsou objekty prožívány jako 

dobré  nebo  jako  zlé.  Až  v pozdějším  věku  dochází  k vytvoření  stabilním  a 

realistickým  reprezentacím  objektů.  Podle  ego-psychologie  normální  dítě 

prochází čtyřmi stadii:

1. V prvních měsících vývoje jsou dítě a matka (já - self a objekt) v dětské 

mysli nerozlišitelné.

2. Aby bylo úplné, dítě si představuje dvě dyády: dobré vlastní self a dobrou 

matku, a zlé vlastní  self  a zlou matku (rozlišuje mezi  dobrým a zlým, 

nikoliv mez sebou a matkou)

3. Dítě si začalo sebe sama představovat odděleně od matky.

4. Integrace  dobrého  a  zlého  vlastního  self  umožňuje  začátek 

sebekoncepce. Objekty a vlastní self už nejsou buď dobré, nebo zlé, ale 

jsou integrací obou.
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Podle  ego-psychologie  se  integrace  u  osob  s hraniční  poruchou  osobnosti 

nedaří.  Proto jsou osoby v jeho okolí  prožívány buď  jako idealizované, nebo 

jako devalvované.

[www.melounowa.blog.cz, 7]

5.3.2  Obranné mechanismy

Aktivní štěpení

Pacient  s touto  poruchou  chybí  vnitřní  poznání,  že  v jednom  člověku  jsou 

přítomny dobré i  špatné části.  Tito pacienti  vidí  vždy jen jednu část-  buď  je 

člověk špatný nebo dobrý.  Vidí  takzvaně  černo-bíle  a nevidí  žádné barevné 

odstíny.

Vývoj dítěte

V prvních týdnech života prožívá kojenec dokonalou jednotu s matkou. Základní 

dva pocity jsou libost a nelibost.

Zhruba ve  3.  až 6.  měsíci  života  přichází  vztahová fáze,  kdy si  dítě  vytváří 

aktivní vztah k matce. Dítě potřebuje pocit jistoty, bezpečí a bezpodmínečnou, 

láskyplnou péči. V této fázi ještě není schopno rozlišovat mezi svými pocity a 

pocity matky. Tato fáze je velice důležitá, protože se tu vytváří prazáklad všech 

dalších vztahů. Pokud matka nedokáže uspokojit potřeby dítěte, dítě si vytvoří 

obranný  mechanismus,  aby  odstranilo  nelibé  pocity-  odštěpení.  Dítě  se  tak 

fixuje v této vývojové fázi a už nepřijme jiné a zralejší obranné mechanismy. 

Tito lidé jsou pak v dospělosti velmi zranitelní. Jsou sužováni pocity nenávisti, 

které jsou aktivovány vždy, když je někdo ne dost dobrý.

Primitivní idealizace

Tento obranný mechanismus úzce souvisí s odštěpením.  Je to normální jev a 

dítě si nejvíce idealizují svou matku- je dokonalá, všemocná. V její blízkosti se 

cítí  bezpečněji.  Pacienti  si  stále hledají někoho, koho si mohou idealizovat a 
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zároveň  popírají  jeho  špatné  vlastnosti.  Tato  osoba  má  sloužit  k tomu,  aby 

zvyšovala vlastí pocit bezpečí nemocného.

Projektivní identifikace

Pacienti  s hraniční  poruchou  osobnosti  trpí  mučivými  pocity  bezcennosti, 

nenávisti  k sobě  samým,  strach  ze  záhuby.  Proto  hledají  úlevu  buď 

v omamných látkách, nebo promítnou své pocity na jiné lidi. 

Popření

U tohoto obranného mechanismu pacient prostě nebere na vědomí své pocity. I 

když si například o nějakém člověku myslel něco špatné a znenadání úplně 

změnil názor, vědomí tohoto rozporu nemá žádnou emoční relevanci a pocit je 

popřen.

[RÖHR, 2009]

5.4 Léčba

Základem léčby jsou především různé formy psychoterapie.

5.3.1 Stacionární terapie

Tato terapie má především připravit pacienta na ambulantní léčbu. Tito pacienti 

bývají  velice  problémoví.  Základem  je  vztah  terapeut  –  pacient.  Nemocný 

zpočátku může vidět  terapeuta  jako zachránce.  Poté však začne své  obavy 

promítat  na terapeuta.  Podezřívá  ho,  že chce omezit  jeho svobodu. Při  této 

terapii musí být terapeut velice zkušený.

Obecné principy terapie:

1. Hlavním cílem terapie je pomoc při přechodu od chaosu ke struktuře.

2. Je  třeba  formulovat  jasnou  terapeutickou  strukturu,  ve  které  jsou 

popsána pravidla, prostor; chování, ale ve které jsou ukázány i hranice.

3. Pacient má být podrobně informován o své poruše. Přitom by mělo být 

zřejmé, že musí podstoupit větší námahu než pacient s menší poruchou.
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4. Terapie by měla být antiregresivní, to znamená, že by měla mít těžiště 

pozornosti v principu „tady a teď".

5. Je třeba zpracovávat  typické přenosové konflikty,  tzn.  že by měly  být 

rozpoznány a konfrontovány mechanismy štěpení, projektivní identifikace 

a primitivní idealizace.

6. Konfliktní situace by měly být zkoumány z hlediska realistického řešení 

problému, např. zřeknutí se násilí a hrozeb násilí.

7. Sebepoškozující chování, jako např. pořezání, sebezraňování, musí být 

znemožněno.

8. Poměr  pacienta  k  realitě  by  měl  být  stabilizován,  aby  se  mohl  zřící 

nerealistických fantazií.

9. Funkce  ega  by  měly  být  zlepšeny  a  posíleny.  Zvlášť  je  třeba  zvýšit 

schopnost snášet nelibost.

10.Je  třeba  podporovat  odvahu  k nesouhlasu,  aby  se  mohly  vyjádřit 

negativní  introjekty.  Teprve  když  jsou  vyjádřeny,  je  možné  jejich 

přiměřené zpracování a korektura.

11.Není  třeba  zdůrazňovat  destruktivní  vlastnosti,  ale  je  třeba  podpořit 

existující pozitivní.

12.Terapie by měla umožnit práci se smutkem, např. při loučení.

13.Na pacienta se nesmíme dívat jako neschopného lásky, je však třeba 

vidět jistou neschopnost projevit adresátovi příliš mnoho náklonnosti.

[RÖHR, 2009, s. 115]

5.3.2 Dialektická behaviorální terapie

Tato terapie probíhá na ambulantní bázi. Kombinuje se individuální dialektická 

terapie (terapie rozhovorem o protikladných postojích a chování) a skupinové 

behaviorální  terapie,  která  je  zaměřená na nácvik  sociálních dovedností.  Při 

této  terapie  se  klade  důraz  na  práci  s regulací  afektů-  schopnost  věnovat 

pozornost svému prožívání, myšlenkám, emocím a řešení důležitých životních 

situací v životě. K tomu se používají tyto strategie:
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1. Validizační strategie

2. Kontingenční a kognitivní strategie

3. Dialektické strategie

4. Strategie řešení problémů

5. Strategie k rozšíření kompetencí

6. Vztahové strategie

5.3.3 Farmakoterapie

U  hraniční  poruchy  osobnosti  se  farmakoterapie  užívá  spíš  jen  na  snížení 

úzkosti,  nebo při  depresivních  stavech.  Nejvíce  se využívají  antidepresiva  a 

antipsychotika.

[www.melounowa.blog.cz, 8]

5.3 Možnosti integrace

5.3.1 Vzdělání

Osoby s tímto onemocněním mohou dosáhnout průměrného vzdělání, pokud je 

onemocnění dobře zvládnuté mohou dosáhnout vzdělání i vysokoškolského.

5.3.2 Práce

V pracovní  oblasti  je  to  velice  individuální.  Jsou  nemocní,  kteří  mohou bez 

problémů  pracovat  a  jsou  i  tací,  kteří  nejsou  práceschopní  a  musí  pobírat 

invalidní důchod.

5.3.3 Rodinné vztahy

Rodinné  vztahy  jsou  u  tohoto  onemocnění  velice  problémové.  U  většiny 

pacientů  s  diagnózou  hraniční  osobnosti  jsou  rodinné  vztahy  klíčové  ke 

zvládnutí onemocnění. Jak už jsem uváděla výše, hraniční porucha osobnosti 

vzniká v raném dětství,  kdy je dítě  nějakým způsobem odmítáno. To se pak 

projevuje po zbytek života.
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5.3.4 Partnerské vztahy

U  nemocných  s  touto  poruchou  bývají  partnerské  vztahy  velice  složité. 

Nemocný si partnera buď idealizuje nebo devalvuje. Tito lidé také bývají zdatní 

manipulátoři, kteří se snaží ovládat svého partnera.

5.3.5 Vliv lé čby na integraci

Tito  lidé  se  při  léčbě  dokáží  docela  dobře  integrovat  do  společnosti. 

Samozřejmě závisí na průběhu a závažnosti onemocnění. Celkem typické pro 

toto onemocnění je, že se dokáží integrovat buď do oblasti pracovní nebo  do 

oblasti partnerské, ale v obou oblastech zároveň většinou úspěšní nejsou.
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Praktická část

V praktické části chci vysvětlit pojem sociální firma a popsat, jak se mohou lidé, 

kteří  trpí  duševním onemocněním zapojit  do pracovního procesu. Dále jsem 

zařadila  kazuistiky,  ve  kterých  chci  názorně  ukázat  jaké  možnosti  dávají 

vybrané syndromy k uskutečnění integrace. 

6 Sociální firma

„Sociální  firma  je  konkurenceschopný  podnikatelský  subjekt působící  na 

běžném trhu, jehož účelem je vytvářet  pracovní příležitosti pro osoby výrazně 

znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat  přiměřenou pracovní a 

psychosociální podporu.“

[www.socialnifirmy.cz, 9]

6.1 Standarty sociální firmy

6.1.1 Poslání sociální firmy

Sociální  firma se  zavazuje  podnikat,  vytvářet  pracovní  příležitosti  pro  osoby 

znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytnou přiměřenou psychickou 

podporu.

6.1.2 Podnikání

Sociální firma podniká a je schopná obstát na běžném trhu. Podnikání firmy je 

etické a v souladu s platnými právními předpisy.

6.1.3 Financování

Sociální  firma  má  minimálně  50%  příjmů  zajištěno  z  vlastní  produkce. 

Ekonomickým cílem je finančně  stabilní, dlouhodobě  udržitelná a prosperující 

firma, která je respektovaná obchodními partnery a bankami.
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6.1.4 Provoz sociální firmy

Provoz  sociální  firmy  je  bezpečný.  Zohledňuje  specifické  potřeby  svých 

znevýhodněných  zaměstnanců.  Pro  tento  účel  má  zpracované  provozní 

postupy, včetně řešení nouzových a havarijních situací. Tyto postupy jsou všem 

zaměstnancům srozumitelné a dostupné.

6.1.5 Informovanost a prezentace

Sociální  firma  otevřeně  a  pravdivě  informuje  veřejnost,  zejména  ostatní 

podnikatelské subjekty,  potenciální  zákazníky,  veřejné instituce a  zájemce o 

zaměstnání o svém poslání  a  činnosti.  Prezentace sociální  firmy nevede ke 

stigmatizaci zaměstnaných znevýhodněných osob.

6.1.6 Znevýhodn ění zaměstnanci

Sociální firma zaměstnává minimálně  25 % znevýhodněných na trhu práce v 

přepočtu na plné úvazky, maximálně  však 55 %. Sociální firma zaměstnává ty 

znevýhodněné, kteří potřebují delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání a 

dlouhodobou, popř. opakovanou pracovní a psychosociální podporu nutnou pro 

jeho udržení.

6.1.7 Pracovní smlouvy a mzdy

Všichni zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu se sociální firmou a jsou 

za svoji práci finančně ohodnoceni.

6.1.8 Etické principy a vnit řní komunikace

Sociální firma má stanovené etické principy a pravidla vnitřní komunikace a dbá 

na informovanost svých zaměstnanců.
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6.1.9 Organiza ční struktura

Sociální firma má jasně stanovenou organizační strukturu a systém řízení, který 

je popsán a je srozumitelný.

6.1.10 Adaptace

Sociální firma zohledňuje potřeby svých zaměstnanců  a vytváří podmínky pro 

jejich úspěšnou adaptaci a výkon kvalitní práce.

6.1.11 Udržení

Sociální firma přiměřeně přizpůsobuje pracovní podmínky a prostředí potřebám 

svých zaměstnanců a zajišťuje jejich odborné vedení a pracovní rozvoj.

6.1.12 Profesní rozvoj

Sociální firma usiluje o profesní rozvoj svých zaměstnanců  zejména v oblasti 

podnikání sociální firmy a dále o rozvoj dovedností a schopností, které mají vliv 

na pracovní výkonnost a zvyšují konkurenceschopnost a možnost uplatnit se na 

trhu práce.

6.1.13 Spolupráce sociální firmy

Sociální  firma  spolupracuje  s  organizacemi  a  institucemi,  které  se  zabývají 

problematikou  zaměstnávání  osob  znevýhodněných  na  trhu  práce  či  jejich 

podporou.

[www.socialnifirmy.cz, 10]

6.2 Osoby znevýhodn ěné na trhu práce

Jsou to především osoby s dlouhodobě duševně nemocní, tělesně a mentálně 

postižení,  osoby  s  kombinovaným  postižením,  bývalí  uživatelé  návykových 

látek, bezdomovci, osoby po návratu z vězení.
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6.3  Zaměstnávání osob se zkušeností s duševní nemocí

Osoby, které mají nějakou zkušenost s duševní nemocí patří ke skupině 

znevýhodněných na trhu práce. Je to skupina, která nachází jen velmi těžko 

uplatnění na trhu práce.

6.3.1 Příčiny

Tito  lidé  mají  mnohá zdravotní  omezení  a  díky  svému onemocnění  i  velmi 

nízkou nebo žádnou kvalifikaci. Většinou také nemají žádné pracovní návyky. 

Zaměstnavatelé mají obavy z dlouhodobé nemocnosti.

6.3.2 Problémy v možnosti uplatn ění

Ztěžujícím  faktorem  k  získání  zaměstnání  je  nepředvídatelnost  duševního 

onemocnění,  případné  ataky  onemocnění  znamenají  pracovní  neschopnost. 

Veřejnost  je  málo  informovaná  o  duševních  onemocněních  a  tak  vznikají 

předsudky a obavy. 

Někteří nemocní také v důsledku nemoci ztrácejí své schopnosti a dovednosti 

nebo  si  nestihli  dokončit  potřebné  vzdělání.  Ti,  kteří  jsou  dlouhodobě 

nezaměstnaní, ztrácejí nejen pracovní, ale i sociální dovednosti, což může vést 

ke zhoršení komunikaci s okolím a sníženému sebevědomí.

6.3.3 Lidé se zkušeností s duševním onemocn ěním

Tito  lidé  často  disponují  potřebnými  znalostmi  a  zkušenostmi  k  udržení 

pracovního místa, ale ve zhoršeném stavu mají tyto dovednosti snížené, proto 

se musí snažit  zhoršenému stavu předcházet, nebo s ním pracovat tak, aby 

nedošlo ke ztrátě zaměstnání. 

Osoby  s  duševním  onemocněním,  které  pracovali  na  velmi  kvalifikovaném 

místě, se dokáží těžko srovnat s tím, že kvůli svému onemocnění musí přijmout 

méně kvalifikovanou práci, která však tolik nezatěžuje jejich stav. Velice těžko 
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se také srovnávají s tím, že onemocnění je připravilo o část jejich schopností a 

že nebudou moci pracovat jak dřív.

[www.socialnifirmy.cz, 11]

6.4 Jůnův statek

Jůnův statek, je sociální firma, která prostřednictvím provozováním restaurace a 

penzionu  vyvíjí  podnikatelskou  činnost  a  zároveň  zaměstnává  osoby 

znevýhodněné na trhu práce.

Na rozdíl  od  chráněných  dílen  a  tréninkových  pracovišť  se  v  sociální  firmě 

nejedná  o  rehabilitaci  nebo  přípravu  na  budoucí  zaměstnání,  ale  přímo  o 

zaměstnávání. Určitý stupeň podpory je zde ale zachován, avšak míra podpory 

od týmových kolegů je nižší.

Zaměstnanci

– osoby se zkušeností s duševním onemocněním

– osoby bez znevýhodnění

– Jůnův  statek  má  celkem  60  zaměstnanců  –  42  s  duševním 

onemocněním, 10 s jiným znevýhodněním, 8 bez znevýhodnění 

Profese

– pokojská

– číšník

– kuchař

– pomocník v kuchyni

– údržbář

– uklízečka

– pradlena

– recepční

[www.junuvstatek.cz, 12]
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7 Kazuistiky

Kazuistiky jsem získala od mého vedoucího práce pana  RNDr. et Mgr. Karla 

Červinky,  který pracuje v psychiatrické léčebně  v Kosmonosích a z odborné 

literatury.

7.1 Kazuistika č.1

Diagnóza: Schyzoafektivní psychóza

Pacient Ivan byl studentem posledního ročníku gymnázia. Celou dobu studoval 

s  výborným průměrem  a  dobrým chováním.  V  maturitním  ročníku  se  u  něj 

začalo projevovat podivné chování- byl unavený, nekomunikoval se spolužáky a 

jen omezeně  s profesory. Výrazně  se zhoršil  jeho známkový průměr.  Učitelé 

považovali toto zhoršení za reakci na situaci v rodině (rodiče se v té době dost 

hádali  a  snad  uvažovali  o  rozvodu).  A  z  těchto  důvodů  se  snažili  Ivanovo 

chování chápat a tolerovat. Snažili se s rodinou spolupracovat. 

Těsně před maturitou u Ivana došlo k podivnému „záchvatu“. Bezcílně běhal po 

třídě, řval a a napadal spolužáky což bylo dost nebezpečné, protože byl zdatný 

kulturista.  Byl  odvezen  do  psychiatrické  léčebny,  kde  byla  diagnostikována 

schizoafektivní  psychóza.  Po  zaléčení  psychózy  zvládl  udělat  na  gymnáziu 

maturitu. Známkový průměr maturitního vysvědčení však nebyl dobrý. 

Po  studiu  na  gymnáziu  nastoupil  ke  studiu  na  střední  školu  pro  zdravotní 

laboranty. Studium absolvoval s ročním zpožděním. Maturitní vysvědčení bylo 

opět známkově podprůměrné. Po maturitě na laboratorní nástavbě nastoupil do 

mikrobiologické laboratoře jako laborant. Velmi brzy se ukazuje,  že pracovní 

povinnosti zvládá jen s obtížemi a dále se u něho vyskytují vážné problémy při 

komunikaci v pracovním kolektivu. Je vztahovačný. Když mu někdo oprávněně 

vyčte jeho chyby, uráží se a je verbálně agresivní. Spolupracovníci se ho bojí, 

mají  strach,  že  budou  napadeni.  Jsou  s  ním  ochotny  pracovat  pouze  dvě 

laborantky, se kterými je ochoten pracovat i on. Nenapadá je a nechá si od nich 
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vytknout i pracovní chyby. Ostatní kolegy a kolegyně nadále ignoruje, odmítá s 

nimi pracovat.  Zdá se,  že se jich  bojí.  Podobně  jako se bojí  oni  jeho.  Není 

schopen se přizpůsobit potřebnému pracovnímu tempu. Největší problémy mu 

dělá  dodržení  přesných  postupů  při  práci,  které  jsou  nezbytné.  Když  je 

upozorněn, že jeho chyby by mohli vést k poškození nebo i úmrtí pacientů, buď 

na upozornění neodpovídá, nebo reaguje např. slovy „Vždyť je to jedno doktore, 

vždyť ti pacienti stejně jednou umřou“. 

Po roční činnosti v laboratoři rozvazuje pracovní poměr. Je  přesvědčen, že mu 

všichni  spolupracovníci  křivdili.  Postupně  zkouší  práci  asi  na čtyřech dalších 

pracovištích ve zdravotnictví.  Je však vždy záhy propuštěn pro neschopnost. 

Následně je mu přiznán invalidní důchod. 

Od doby přiznání invalidního důchodu uplynulo v současné době  asi 10 let. Za 

tu  dobu  se  několikrát  pokoušel  o  zařazení  do  pracovní  činnosti,  ale  vždy 

neúspěšně.  Postupně  stále  více  degraduje  a  v  současné  době  je  již  tzv. 

chronikem. Bez perspektivy možného zaměstnání a úspěšného samostatného 

života.

7.2 Kazuistika č.2

Diagnóza: Schyzoafektivní psychóza

Eva, posláním učitelka na základní škole. Když byla přijata k hospitalizaci, byla 

u  ni  už  před  několika  lety  diagnostikována  schyzoafektivní  psychóza  s 

průběhem převážně manickým.

Pacientka byla hospitalizována po několika letech, kdy psychóza byla v úplné 

remisi. V remisi byla vždy plně práceschopná. Po léčbě této ataky odcházela 

opět  přímo  do  pracovního  procesu.  Od  té  doby  (asi  5  let)  nebyla 

hospitalizována a  dle  zpráv  ambulantního  psychiatra  stále  pracuje.  Afektivní 

prvky byly vždy krátkodobé, hlavně sluchové halucinace. 
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Pacientka v době hospitalizace ráda kreslila a malovala, proto přikládám několik 

jejích výtvarných projevů, které jsou svým charakterem typické pro hypománii 

až mánii.
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Obrázek 1. Seznam pacientky Evy 
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Obrázek 2. Ukázka z deníku pacientky Evy
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Obrázek 3. Ukázka kresby od pacientky Evy
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Obrázek 4. Ukázka kresby od pacientky Evy
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7.3 Kazuistika č.3

Diagnóza:  Těžká  smíšená  porucha  osobnosti  s  výraznými  rysy  osobnosti 

histriónské, hraniční a asociální

Pacientka K. v době, kdy pobývala na našem oddělení byla asi dva roky po 

operaci pro změnu pohlaví. Považovala se za transsexuála. Pacientka žila asi 

15 let v manželském svazku jako muž, pak (téměř ve 40 letech) začala cítit, že 

je vlastně ženou a chtěla urychleně provést operaci pro změnu pohlaví, což se 

jí  po necelém roce (!)  podařilo.  Zřejmě  za  využití  značných manipulací  vůči 

zdravotnickému personálu. 

Od  té  doby  se  pokusila  celkem  asi  padesátkrát  o  sebevraždu  evidentně 

demonstrativního charakteru. I když některé byly opravdu nebezpečné a měli za 

následek  různá  poranění.  U  nás  byla  diagnostikována  jako  těžká  smíšená 

porucha osobnosti s výraznými rysy osobnosti histriónské, hraniční a asociální. 

Vysloveno podezření, že se nejedná o osobu s poruchou transsexuální, ale o 

histriona, který změnou pohlaví chtěl  uniknout z emocionálně  obtížné životní 

situace  (manželka  s  ním  měla  časté  spory  kvůli  jeho  velkým  dluhům 

zapříčiněných gamblerstvím). Pacientka sama sebe velmi úporně, a pro okolí 

naprosto nepřesvědčivě,  snažila dávat  najevo svoji  radost  z úspěšné změny 

pohlaví. Její postoje a životní debakly však značily o naprostém opaku. 

Mylnou  diagnózu  transsexuality  potvrzovalo  i  klinické  vyšetření,  včetně 

výtvarných projevů pacientky. Tato osoba však neměla nikdy problémy v práci. 

Naopak vždy  zastávala  odpovědné funkce v  rámci  středního  managementu. 

Porucha osobnosti  zasahovala však výrazně  do sféry osobního života,  který 

pacientka nebyla  schopna zvládat  běžnými způsoby.  Ale  volila  velmi  bizarní 

reakce na emocionálně nezvládnuté situace např. zbytečná úniková reakce v 

podobě chirurgické změny pohlaví.
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Obrázek 5. Kresba postav od pacientky K.

54



Obrázek 6. Kresba stromu od pacientky K.
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Obrázek 7. Kresba od pacientky K.
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7.4 Kazuistika č.4

Diagnóza: Bipolární afektivní porucha

28letá  učitelka,  manželka  technického  úředníka,  začala  špatně  spát,  nic  ji 

netěšilo a dělala si zbytečné starosti. Uvažovala o tom, že by bylo lepší, kdyby 

nežila, poněvadž je stejně  na světě  úplně  k ničemu. Věděla, že si to trápení 

zaslouží,  i  když  nevěděla,  co  vlastně  zlého  provedla.  Její  sestra,  která 

pracovala jako ošetřovatelka v psychiatrické léčebně, ji přivedla k psychiatrovi. 

Ten  diagnostikoval  středně  závažnou  depresivní  poruchu  a  naordinoval 

antidepresiva.  Necítila  se  po  lécích  dobře,  měla  sucho  v  ústech  a  bušilo  jí 

srdce, ale nevadilo jí to, protože ji psychiatr řekl, že to přijde a že to znamená, 

že  léky  začínají  působit.  Začala  lépe  spát.  Po  deseti  dnech  se  mohla  lépe 

soustředit na práci a po měsíci už jí bylo celkem dobře, jen ji chyběla „taková ta 

radost z toho, když se třeba něco povede nebo když se na něco těším. Pořád 

se ještě bojím, co ještě přijde.“ 

Jen nerada vzpomínala na tu zlou dobu, co byla depresivní, a vyděsilo ji, když 

se dověděla, že je tu riziko, že se  deprese vrátí, když nebude dál brát léky. Po 

letní dovolené se jí  udělalo tak dobře, že přestala brát  léky a k psychiatrovi 

nešla.  Koncem  října  na  ni  přišla  „  smrtelná  únava“,  nemohla  skoro  nic 

užitečného dělat, vrátil se pesimismus a vyčítala si, že si to zavinila sama, když 

přestala brát léky. 

Po znovunasazení antidepresiv došlo k odeznění deprese až před Vánocemi. 

Když  se  depresivní  epizoda  opakovala  na  jaře  a  potom  na  podzim  znovu, 

ačkoliv  antidepresiva  užívat  nepřestala,  přidal  lékař  lithium.  Další  čtyři  roky 

trvala dobrá remise, cítila se dobře a užívala už jen lithium. Problémy měla jen s 

tím, že přibyla asi o 6 kg na váze, musela víc pít a častěji musela močit. 
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Po  dvou  letech  začala  mít  opakované  žlučníkové  koliky.  Když  se  přidala 

horečka  a  objevili  se  příznaky  počínající  peritonitidy,  byla  provedena 

cholecystektomie.  Už  den  před  operací  chirurg  vysadil  lithium,  ačkoliv  ho 

psychiatr varoval. Třetí den po operaci nemocná vyskočila z lůžka, pobíhala po 

oddělení,  zpívala,  vybízela  nemocné,  aby  se  k  ní  přidaly,  obnažovala  se  a 

opakovaně vnikla do pracoven lékařů a snažila se přimět je k sexuálnímu styku. 

Po  velkých  scénách  se  podařilo  ji  přikurtovat  k  lůžku  a  pacifikovat 

antipsychotiky.  Byla  převezena  do  psychiatrické  léčebny.  Tam  bylo  znovu 

nasazeno lithium, parenterálně  antipsychotikum.  Zklidnila se,  ještě  deset  dní 

však  přetrvávala  manická  symptomatologie.  Pacientka  byla  mnohomluvná, 

vnucovala se vyprávěním o svých skvělých vlastnostech, chtěla, aby všichni byli 

„tak šťastní jako já“, chtěla založit „Světové Společenství Radosti Žen a Mužů“, 

psala jeho stanovy,  domáhala se přístupu k telefonu i  za  cenu brachiálního 

násilí, zuřivě kopala do dveří sesterny. Navrhovala radikální změny pro provoz 

oddělení,  malovala  plakáty  a  nástěnky  s  provoláními,  které  vyzývali  k  volné 

lásce.  Ještě  týden  trvala  na  tom,  že  vše,  co  navrhovala,  bylo  správné  a 

rozumné, i když se zklidnila a chovala se vcelku sociálně přijatelně. 

Necelé tři měsíce po manické epizodě byla nemocná v dokonalé remisi, kritická 

ke všemu, co se stalo, chtěla se omlouvat za své manické chování. I když se 

vlastně  styděla  za  své  výstřelky,  zvláště  sexuální,  dovedla  přiznat,  že  se 

„vlastně  docela  dobře  bavila“,  přesto  by  nechtěla,  aby  se  něco  podobného 

opakovalo. Nešťastná byla hlavně  proto, že všichni pokládali za samozřejmé, 

že se nebude moci vrátiti ke svému povolání učitelky. Ve škole však byla velmi 

oblíbená a nabídli ji místo v administrativě. 

Remise byla  hluboká,  i  když po dobu šesti  měsíců  poněkud labilní.  Došlo k 

přibližně  týden  trvajícímu  obdobím  mírné  euforie  se  zrychlenou 

psychomotorikou a měla tendenci utrácet zbytečně peníze. Dokázala však své 

chování kontrolovat. Bála se, aby se opět nepropadla do mánie. Tato období se 

střídala  s  10-14  dny  trvajícím  obdobími  anhedonie,  snížené  iniciativy  a 

pesimismu. 
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Pět let trvala dobrá remise. Začala bez problémů znovu pracovat jako učitelka. 

Jen  na  podzim  mívala  2-3  týdny  trvající  mírnou  subdepresi  se  zvýšenou 

potřebou  spánku,  únavou,  pocity  insuficience  a  obavami  z  budoucnosti.  Asi 

čtyřikrát,  vždy na jaře, mívala necelý měsíc trvající  období hyperaktivity,  kdy 

obviňovala manžela z nadměrného pití alkoholu a domáhala se u psychiatrů, 

aby byl přinucen se léčit. Dvakrát v tomto období začala manžela podezírat, že 

ji je nevěrný se servírkou hostince, kam chodíval s kamarády sledovat fotbalová 

utkání na velké televizní obrazovce. Manžel se netajil tím, že někdy vypije třeba 

i pět piv za den, nikdy však není opilý a se servírkou nežertuje víc než ostatní 

hosté. 

Po odchodu do starobního důchodu udržovala nemocná nadále těsné styky se 

školou, suplovala za ostatní kolegy, když bylo třeba, jezdila se žáky na školu v 

přírodě.  S  velkou  péčí  se  také  věnovala  tchyni,  která  začala  trpět 

Alzheimerovou nemocí. Prosadila u manžela a ostatních příbuzných, že nebyla 

hospitalizována.  Tři  roky  poté  tchyně  zemřela.  Nemocná pomohla  při  všech 

záležitostech  souvisejících  s  pohřbem,  zařizovala  projednání  pozůstalosti  a 

likvidaci  bytu  zemřelé.  Pak  asi  na  týden  propadla  dost  výrazné  depresi, 

nepsala, obviňovala se, že kdyby se byla ke tchyni odstěhovala a pečovala o ni 

24 hodin denně, tchyně nemusela zemřít. Žádala o antidepresivum. 

Pak  došlo  k  náhlému  přesmyku  do  hypománie.  Po  večeru,  kdy  ještě  byla 

depresivní, se probudila ve čtyři hodiny ráno a začala horečně uklízet celý dům, 

vnikala při tom do pokojů, kde spala její dcera, neteř a vnuk. Začala vykřikovat, 

že její manžel je alkoholik, o nic se nestará a kdovíkam dává peníze. Rodině se 

podařilo zabránit jí odjet do školy, kde ji stejně nečekali. Hypománie pominula 

po osmi dnech, kdy ji manžel dával bez jejího vědomí antipsychotikum ve formě 

kapek do čaje. Po odeznění této epizody je nemocná v pořádku. Rodina se jen 

shoduje v názoru, že od té doby je nezvykle asertivní a snaží se „komandovat 

všechny obyvatele jejich rodinného domku“.

[LÁTALOVÁ, 2010, s. 24, 25, 26]
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7.5 Kazuistika č.5

Diagnóza: Schizofrenie

Pro osmadvacetiletého vysokoškoláka Petra přijela záchranná služba do práce. 

Choval  se nápadně,  dělal  kotouly,  občas ve  velké  tenzi  na kolegy  zakřičel. 

Nejedl a nespal. Svoje chování později vysvětlil tím, že kotouly jej nutila dělat 

hlasy, které mu říkaly : „Oni jsou posedlí ďáblem a ty je musíš ochránit, jen ty to 

můžeš udělat, nesmíš přestat“. 

V prvních dnech hospitalizace na psychiatři si o něm hlasy povídaly: „ Všechno 

je  to  na  něj  nahrané,  léčebna  není  nemocnice,  ale  divadlo,  to  jsou  jen 

převlečení  herci,  léky  jsou  jedy“.  S  užíváním  léků  Petr  souhlasil  jen  velmi 

neochotně, i když připustil, že injekce, po níž se zlepší spánek, by mu  mohla 

pomoci.  Hospitalizace trvala  deset  týdnů.  Během ní  ustaly hlasy,  Petr  začal 

normálně jíst i spát. Za další tři měsíce se vrátil do práce, za šest let se oženil. 

Nikdy nebyl znovu hospitalizován, léky však užívá nepřetržitě.

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK, 2004, s. 19]

7.6 Kazuistika č.6

Diagnóza: Schizofrenie

Čtyřicetiletý Radek byl pro schizofrenii hospitalizován již šestkrát. Deset let je v 

plném invalidním  důchodu.  Žije  s  rodiči.  Rodiče jej  doprovodili  k  pravidelné 

kontrole na psychiatrii. Přišel rozevlátý, neupravený. Rodiče sdělili, že je hlučný, 

celé noci vykřikuje. Radek svoji hlučnost vysvětlil tím, že okřikuje hlasy, které jej 

rozčilují. 

Obvykle slýchává ženské hlasy,  jsou mu většinou příjemné. Ale teď  mu jiné 

hlasy nadávají. Také dostává znamení od aut, která na něj blikají. Domnívá se, 
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že jeho krev byla kdysi otrávena - udělal mu to Novák, mistr na učilišti. Od té 

doby  se  cítí  slabý.  Proč  to  Novák  dělal,  Radek  nevysvětlil.  Ukazuje  svoje 

normální žíly na ruce - to je podle něj důsledek toho jedu. Vadí mu, že se kvůli 

hlasům  nemůže  soustředit  na  poslech  hudby,  kterou  má  rád.  Nemocný  se 

necítí, vše je důsledek té otravy. Při rozhovoru se občas zarazí, větu nedopoví, 

působí roztržitým dojmem. Rodiče se obávají, zda se Radek o sebe postará, až 

zemřou.  Úprava  dávky  léků  pomohla  zmírnit  „hlasy“.  Ostatní  příznaky  však 

přetrvávají.

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK, 2004, s. 20]
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8 Diskuze

Ke své absolventské práci jsem si  vybrala téma Integrace osob s duševním 

onemocněním do společnosti.  V této práci popisuji  tři  onemocnění, které mě 

vždy  nejvíc  zajímaly.  Je  to  schizofrenie,  depresivní  onemocnění  a  hraniční 

porucha osobnosti. S těmito onemocněními jsem se blíže setkala na odborné 

praxi  na této škole,  kde jsem docházela  do zařízení  Fokus v Mělníce.  Toto 

zařízení navštěvují klienti právě  s onemocněními, které jsem si do této práce 

vybrala. Měla jsem možnost je blíže poznat, popovídat si s nimi a seznámit se s 

jejich životními příběhy,  které mě  velice zaujali.  Je zajímavé, že ačkoliv měli 

někteří klienti stejnou diagnózu, jejich život, partnerské a rodinné vztahy, práce 

byli  naprosto odlišné. Proto jsem chtěla toto téma lépe prozkoumat a ukázat 

jaké mají tito lidé možnosti v dnešní společnosti. 

Při  této  práci  jsem  pracovala  s  mnoha  publikacemi.  Ke  schizofrenii  a 

depresivnímu  onemocnění  nebyl  problém  vyhledat  informace,  které  jsem 

potřebovala k této práci.  Ale u hraniční poruchy osobnosti jsem měla docela 

velké problémy vůbec nějaké informace najít, jak v odborné literatuře, tak na 

internetu.

V  teoretické  části  se  převážně  věnuji  vysvětlení  pojmu  integrace  a  popisu 

onemocněních, které jsem si pro tuto práci vybrala. Každé z těchto onemocnění 

má svá specifika, která nám dávají vodítka, jak s klienty pracovat, aby se co 

nejlépe  dokázali,  alespoň  částečně,  integrovat  do  společnosti.  Samotná 

integrace není vůbec jednoduchý proces, závisí na mnoha faktorech. V praxi 

jsem se setkala s tím, že klíčová je především snaha samotných nemocných se 

do  společnosti  vůbec  integrovat.  Bohužel  některá  onemocnění  tuto  snahu 

vylučují. Například u schizofrenie, jsou nemocní někdy dost apatičtí a ani sami 

něchtějí vůbec s okolím komunikovat, ani se s nikým stýkat. To pak záleží na 

léčbě jestli bude u takovéhoto klienta úspěšná a jeho stav se zlepší, nebo bude 

zcela neúspěšná. 
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V praktické části popisuji, co je to sociální firma. Se sociální firmou Jůnův statek 

jsem se setkala náhodou, když jsem navštívila její restaurační zařízení. Velmi 

mě zaujalo, jak tato firma funguje a jaké tu mají osoby s duševní zkušeností 

možnosti.  Měla  jsem  možnost  si  to  tam  prohlédnout  a  popovídat  si  se 

zaměstnanci, kteří byli nadšeni, že dostali tuto šanci normálně pracovat. Myslím 

si, že je správné, aby i tito lidé dostali stejnou možnost pracovat, když to jejich 

zdravotní stav  dovolí, jako ostatní. 

Dále se v praktické části věnuji kazuistikám, na kterých jsem chtěla ukázat jak 

je integrace do společnosti u každého onemocnění velmi individuální. Z těchto 

kazuistik jsem zjistila, že každé onemocnění má různé možnosti, do jaké míry 

se může integrace uskutečnit.  Například u  kazuistiky  č.  4 se klientka i  přes 

docela těžký průběh depresivního onemocnění dokázala naprosto integrovat. 

Zvládla mít rodinu i práci, kterou měla ráda. Léčba měla u této klientky velký 

význam, díky ní mohla normálně fungovat jak v osobním tak profesním životě. 

Kazuistika č. 6 zase ukazuje, že ačkoliv měl pacient odpovídající léčbu a péči 

rodiny,  nezvládal se o sebe absolutně  postarat a je odkázán na pomoc své 

rodiny.
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Závěr

Schizofrenie,  depresivní  onemocnění  a  hraniční  porucha  osobnosti  jsou 

onemocnění, se kterými se může setkat každý z nás. Jak v rodině, na pracovišti 

tak v běžném životě. Tato společnost je v současnosti nastavena na výkon a 

úspěch. Ale lidé, kteří trpí některým z těchto onemocnění nemohou ve většině 

případů v takovémto světě uspět. Je proto třeba, aby si společnost uvědomila, 

že jsou mezi námi i lidé, kteří potřebují naši pomoc.

Tato práce je rozdělena na dvě  části - teoretickou a praktickou. V teoretické 

části popisuji tři vybraná onemocnění – schizofrenii, depresivní onemocnění a 

hraniční  poruchu  osobnosti.  Snažila  jsem  se  srozumitelně  popsat  každé 

onemocnění, jeho vznik, průběh, léčbu a možnosti integrace.

V praktické části se zabývám pojmem sociální firma. Popisuji konkrétní příklad 

sociální firmy, jak funguje a koho zaměstnává. Dále se věnuji kazuistikám, na 

kterých chci ukázat rozmanitost vybraných onemocnění a možnost integrace do 

společnsti.

V této práci  jsem chtěla  vysvětlit,  jaké možnosti  dávají  vybrané syndromy k 

uskutečnění  integrace.  Jaké  mají  možnosti  v  součašné  společnosti  lidé  s 

duševním onemocněním. Jak je integrace u každého jedince individuální. To se 

mi doufám povedlo.

Myslím, že toto téma je v současnosti velmi aktuální. V médiích se objevilo v 

poslední  době  spoustu  případů,  kdy  se  duševně  nemocný  člověk  dopustil 

nějakého trestného činu. Ohlasy na takovéto zprávy jsou od společnosti velmi 

negativní. Většina lidí si myslí, že všichni takto postižení by měli být zavřeni do 

psychiatrických  léčeben,  aby  nemohli  nikomu  ublížit.  Je  pravda,  že  někteří 

nemocní  mohou  být  skutečně  nebezpeční.  Většina  z  nich,  ale  představuje 

pouze  minimální  riziko.  Léčbou  a  snahou  integrovat  nemocné  by  se  mohlo 

předejít mnoha nepříjemným nebo dokonce tragickým událostem.
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Zusammenfassung

Die Integration der Personen mit der geistigen Erkr ankung in die 

Gesellschaft

In meiner Abschlussarbeit habe ich die Problematik der Integration der 

Personen mit geistiger Erkrankung in die Gesellschaft behandelt. Ich ziele auf 

die Schizophrenie, eine depressive Erkrankung, und das Borderline-Syndrom. 

Ich beschreibe die  konkrete Erkrankung und befasse mich mit den 

Möglichkeiten, die die Kranken in verschiedenen Gebieten haben, welche 

Ausbildung, Arbeit, Familie sowie Partnerbeziehungen sie haben und ob sie 

selbständig sind. Zum Beispiel: können diese Leute sich in den Arbeitsprozess 

einfügen, oder können sie gar nicht arbeiten?

Dieses Thema habe ich gewählt, weil ich mich dafür interessiere, wie diese 

Leute leben, wie sie  von ihrer Erkrankung beeinflusst werden. Ich interessiere 

mich auch dafür, wie diese  Leute von der Gesellschaft angesehen werden. 

In dieser Arbeit habe ich mir einige Ziele gesteckt. Das Hauptziel meiner  Arbeit 

ist es festzustellen, welche Möglichkeiten die ausgewählten Syndrome zur 

Realisierung der Integration bieten. Ein weiteres Ziel ist die Ausarbeitung der 

Kasuistik der Personen mit ausgewählter Erkrankung. Dann habe ich noch 

Zwischenzeile festgelegt.  Es handelt sich um folgende: Bekanntmachung mit 

einschlägiger Literatur, die sich mit der genannten Problematik wie auch mit der 

Heiltherapie befasst, Ermittlung der persönlichen Eigenschaften, die zum Erfolg, 

bzw. Misserfolg der Integration beitragen, Abgrenzung des Terminus 

Sozialfirma.

Im praktischen Teil befasse ich mich mit der Sozialfirma und mit der Kasuistik. 

Als Forschungsmethode habe ich die Kasuistik gewählt. Die Kasuistik ist  die 

Beschreibung oder die Auslegung konkreter Vorfälle. Bei jedem Fall beschreibe 

ich einige Kasuistik-Möglichkeiten  und vergleiche sie. Ich habe auch das Maß 
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der Individualität  jeder Erkrankung ermittelt.  Bei gleicher Erkrankung waren 

Verlauf, Therapie und  Integration unterschiedlich.

Die Ziele, die ich mir vorgenommen habe, habe ich meines Erachtens erreicht. 

Jede Erkrankung hat ihr Spezifikum, das den Kranken bei der Integration helfen 

kann. Aber jede Erkrankung hat auch  ihre Spezifika, die die Integration 

komplizieren oder manchmal sogar unmöglich machen.
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