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Úvod 

 

Jako téma své absolventské práce jsem si vybrala Schizofrenní onemocnění 

z pohledu sociálního pracovníka. Myslím si, že schizofrenie je nemoc, 

kterou společnost odsuzuje nebo z ní má strach, a spousta lidí neví, co je to za nemoc. 

Domnívám se, že lidé mají zkreslené představy o tomto onemocnění, které 

jsou vyvolané především médii. Dnes se lidé dozvídají o schizofrenii především díky 

nim. Média ale ukazují jen negativní pohled na tuto nemoc. Stále z televize slyšíme, 

jak nějaký člověk se schizofrenií ohrožuje své okolí nebo někoho napadl. Nikdo 

už neřekne, že každý schizofrenik není nebezpečný pro své okolí a pokud se léčí, tak 

se ho člověk nemusí bát. Proto bych se tomuto tématu chtěla věnovat a vysvětlit, 

co vlastně schizofrenie je.  

V dnešní době se o psychických nemocech moc nemluví, protože se za ně lidé 

stydí, a tak si každý myslí, že schizofrenie je rozdvojená osobnost apod. Ve své práci 

bych chtěla popsat, co je to schizofrenie a jak se projevuje. Také bych chtěla ukázat 

na to, že všichni schizofrenici nejsou nebezpeční, jak si často lidé myslí. Dále chci 

vysvětlit, že i se schizofrenií se dá téměř normálně žít a popsat práci Fokusu- sdružení 

pro péči o duševně nemocné.  

Jako hlavní cíl své práce jsem si stanovila vysvětlit problematiku schizofrenie 

s důrazem na potřeby sociálního pracovníka. Díky své praxi ve Fokusu jsem získala 

bohatý materiál pro vypracování praktické části absolventské práce. V teoretické části  

popisuji samotné onemocnění, jak se projevuje, jaké jsou jeho příčiny apodobně. 

V praktické části jsem zpracovala a vyhodnotila dotazník na téma Pohled společnosti 

na lidi se schizofrenií. Dále přikládám kazuistiky a popisuji program Fokusu. 
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1 Cíle absolventské práce    

 
 

1.1 Hlavní cíl:  

Vysvětlit problematiku schizofrenie s důrazem na             

                             potřeby sociálního pracovníka. 

 

1.2 Dílčí cíle: 

- Prostudovat značné množství literatury. 

                       - Vysvětlit podstatu onemocnění schizofrenií. 

                       - Zpracovat dotazník na téma Postoj společnosti         

                            k lidem s duševním onemocněním schizofrenií.                               

- Zadat dotazník 30 respondentům. 

- Vyhodnotit dotazník 

- Vypracovat kazuistiky klientů se schizofrenií 

- Popsat program Fokusu, sdružení pro péči o duševně nemocné 
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 Teoretická část 

 

2 Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním 

 

2.1 Sociální práce obecně 

 
Posláním sociální práce je poskytování služeb rodinám, jednotlivcům, skupinám 

nebo komunitám. Účelem těchto služeb je pomoc klientům v těžkých životních 

situacích, omezit nebo odstranit sociální problémy. Sociální práce je jedinečná v rámci 

specifického přístupu ke každému jednotlivci. A současně nese rysy utříbenosti 

v přístupu k řešení sociální situace z ekonomického, psychologického, zdravotního 

a právního hlediska. Cílem je podpora fungování klienta v jeho sociální situaci. Sociální 

práce se také zabývá lidskými vztahy v souvislosti s vykonáváním sociálních rolí. 

 

2.2 Teoretické koncepty sociální práce s lidmi s duševním   

onemocněním 

 

2.2.1 Psychosociální koncept 

Důraz je kladen na pomoc jednotlivcům, kteří ztroskotali ve svém sociálním 

přizpůsobení a mají zájem, aby jim někdo poskytl pomoc. Psychosociální přístup také 

zdůrazňuje důležitost vzájemného působení jednotlivce s okolním prostředím, zvláště 

s rodinou. Důraz je kladen na porozumění člověku jako jedinci, na kterého působí 

okolní prostředí a naopak. Usiluje o rovnováhu mezi vnitřním psychickým životem 

člověka a mezilidskými vztahy.  

 

2.2.2 Systémový koncept 

Zabývá se vzájemným působením lidí a jejich prostředí. Klienti jsou součástí systému 

a jejich problémy lze řešit jen v rámci tohoto systému. Cílem je: 

1. zvýšení iniciativy lidí v řešení a překonávání problémů 
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2. zapojení lidí do systémů, které jim poskytnou prostředky, služby a příležitosti 

v řešení jejich situace 

3. podporovat a zlepšovat působení těchto systémů 

4. přispívat k rozvoji a zlepšování sociální politiky 

 

Tyto systémy mohou být neformální přirozené systémy pomoci jako je rodina, přátelé, 

sousedé, spolupracovníci. Dále pak mohou být formální, to jsou například různé 

organizace a asociace. Poslední jsou systémy společenské, jako je škola, nemocnice, 

programy sociálního zabezpečení. Lidé, kteří žádají o službu a očekávají od sociálního 

pracovníka podporu se nazývají klienti a tvoří systém klientely. Cíloví klienti jsou lidé, 

kteří potřebují změnu. Zprostředkovatel této změny se nazývá sociální pracovník.  

 

2.2.3 Ekologický koncept 

Může se zaměřit na poruchy a problémy v adaptaci. Za důsledek těchto poruch 

můžeme považovat stres. Stres vzniká z různých důvodů, například vývojové změny, 

krizové události, tlak okolí apod. Cílem sociálního pracovníka je snaha o úspěšnou 

adaptaci nebo readaptaci klienta na jeho životní prostor. V rámci tohoto přístupu 

máme tři fáze. Sociální pracovník začíná iniciační fází, kdy opatrně vstupuje 

do klientova světa, domlouvají se na dalším postupu a společně odhalují a definují 

klientovy problémy. V pokračovací fázi pak pracují na řešení problému z hlediska 

prostředí, vztahů, životních změn a komunikace. Obsahem konečné fáze je oddělení 

pracovníka od klienta a návrat klienta do jeho světa. 

 

2.2.4 Úkolový přístup 

Soustřeďuje se na problém z pohledu klienta. Je nutné, aby klient uznal svůj problém 

a souhlasil s jeho řešením. Klient má možnost se rozhodovat o tom jaké změny chce. 

Úkolový přístup je krátkodobý, většinou proběhne 8-10 sezení po dobu 3-4 měsíců. 

[MAHROVÁ, VENKLÁŘOVÁ, 2008] 
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3 Schizofrenie 
 

Schizofrenie je nemoc, která je u každého jedince originální, tak jako je originální každý 

jedinec. Na světě neexistují dva stejní lidé, každá osobnost je individuální a také její 

postižení schizofrenií je pro každého člověka typické a neopakovatelné. Proces nemoci 

samotné je sice u všech pacientů obdobný, ale nemocný sám, tedy objekt, na němž 

se choroba projevuje, je pokaždé jiný a jedinečný. Tato skutečnost, tedy vazba mezi 

charakterem nemoci a osobností postiženého jedince, činí proto chorobu velmi 

rozmanitou a její diagnostiku obtížnou. Schizofrenie není chorobou, která trvá několik 

dnů nebo týdnů. Schizofrenie znamená nemoc v pohybu, nemoc, která postupuje 

a mění se v čase. Jednotlivé příznaky spolu souvisejí, vzájemně se ovlivňují a tvoří 

integrovaný celek. 

       [KUČEROVÁ 2010] 

 

Schizofrenie je nemoc, s kterou se nikdo nechlubí. Velká část laické veřejnosti má totiž 

o schizofrenii mylné představy, například si myslí, že jde o rozdvojenou osobnost. 

Jedná se o poruchu mnoha duševních funkcí: myšlení, vnímání, emotivity, narušena 

může být i motorika, osobnost, schopnost jednání s lidmi, pozornost nebo paměť. 

Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění. Trpí jí zhruba 1% populace, tedy 

každý stý člověk.  Někteří schizofrenici se mohou zcela vyléčit, u některých jde 

o chronický stav. Schizofrenie patří z hlediska finanční náročnosti k vůbec nejdražším 

chorobám – léčba je nákladná, často dlouhodobá a mnozí schizofrenici mají omezenou 

pracovní schopnost. Řadu let se traduje pravidlo třetin: jedna třetina se uzdraví, jedné 

třetině se epizody vracejí a jedna třetina má nepříznivý chronický průběh. Při bližším 

pohledu na výsledky studií se však dozvíme, že toto pravidlo lze považovat za velmi 

orientační.  

[www.psychoweb.cz, 3] 
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3.1 Schizofrenie podle MKN - 10 

 

Oficiální charakteristika a dělení schizofrenie podle dosud platné desáté revize 

Mezinárodní klasifikace nemocí. V této klasifikaci se pod označením schizofrenie 

píše: Schizofrenní poruchy jsou obecně charakterizovány podstatnou a typickou 

deformací myšlení a vnímání. Jasné vědomí a intelektuální kapacita jsou obvykle 

zachovány, ačkoli určité kognitivní defekty se mohou v průběhu doby vyvinout. 

Nejdůležitější psychopatologické fenomény zahrnují ozvučování myšlenek; vkládání 

nebo odjímání myšlenek; vysílání myšlenek; bludné vnímání; sluchové halucinace, 

které komentují nebo diskutují o pacientovi ve třetí osobě. 

       [KUČEROVÁ 2010] 
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3.2 Typy schizofrenií 

 

3.2.1 Paranoidní schizofrenie 

Je to nejběžnější typ schizofrenie. Dá se relativně snadno diagnostikovat. Hlavní 

příznaky jsou bludy, které jsou relativně stálé, obvykle provázené halucinacemi. 

Halucinace jsou nejčastěji sluchové, jedná se o hlasy, které pacientovi hrozí nebo dávají 

příkazy. Poruchy nálady, vůle a řeči, stejně jako katatonní příznaky chybějí, 

nebo nejsou v popředí. 

 

3.2.2 Hebefrenií schizofrenie 

Začíná nejčastěji v dospívání a časné dospělosti. Vypadá jako pubertální projevy, 

charakteristické je nezodpovědné a nepředvídatelné chování. Pacient s tímto typem 

schizofrenie je hodně emotivní. Americká klasifikace nazývá tuto formu 

dezorganizovanou neboli zmatenou. Bludy a halucinace jsou proměnlivé. 

 

3.2.3 Katatonní schizofrenie 

V popředí jsou poruchy motoriky. Projevují se u ní především příznaky, které postihují 

celkovou hybnost, kdy postižený například zaujímá nezvyklé polohy, ve kterých může 

zůstat bez hnutí i několik hodin až dní. Tento typ schizofrenie je dnes poměrně vzácný. 

[ČEŠKOVÁ 2007] 

 

3.2.4 Nediferencovaná schizofrenie 

Psychotické stavy, které odpovídají diagnostickým kritériím pro schizofrenii ale žádným 

jejím podtypům. Výrazně nepřevažuje žádný zvláštní soubor diagnostických 

charakteristik. Patří sem atypická schizofrenie. 
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3.2.5 Postschizofrenní deprese 

Depresivní stav, který přetrvává. Objevuje se jako dozvuky schizofrenní nemoci. 

Některé schizofrenní symptomy, ať pozitivní nebo negativní, stále přetrvávají, 

ale již nejsou v popředí klinického obrazu. 

 

3.2.6 Reziduální schizofrenie 

Je to chronické stádium schizofrenie, které se léčí s nemalými obtížemi. Vyskytují 

se zde převážně negativní symptomy a poruchy, například psychomotorické zpomalení, 

snížená aktivita, pasivita a nedostatek iniciativy, chudá řeč v obsahu nebo množství, 

špatná nonverbální komunikace, snížená péče o vlastní osobu. 

 

3.2.7 Schizophrenia simplex 

Porucha s pozvolným vývojem podivností v chování. Jedná se o neschopnost vyhovět 

společenským požadavkům a o úpadek celkového projevu. Charakteristické negativní 

jevy jsou plochost nebo ztráta vůle a vyvíjejí se bez jakýchkoli bizarních psychotických 

příznaků. 

       [KUČEROVÁ 2010] 
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3.3 Symptomy 

 

3.3.1 Bludy 

Bludy jsou mylná přesvědčení, při jejichž vzniku hraje významnou roli chybné objasnění 

vjemů či prožitků. Jsou velmi časté, během vývoje schizofrenie se vyskytují někdy u více 

než 90% nemocných. Blud vzniká v důsledku nemoci. Ostatní lidé kteří s pacientem 

jeho přesvědčení nesdílejí, by mu je vyvraceli marně. Obsah bludů je různý. 

U schizofrenie jsou nejčastější bludy vztahovačnosti. U těchto bludů si pacient různé 

situace vztahuje ke své osobě, například lidé v metru o něm všechno vědí a povídají 

si o něm, televizní hlasatelka mluví pouze k němu a podobně. Dále se vyskytují 

paranoidně-perzekuční bludy, ty se projevují strachem, v němž se dotyčný cítí 

pronásledován například sousedem nebo mimozemšťany. Další jsou bludy ovlivňování 

a kontrolování, při nichž má pacient pocit, že na něho někdo působí na dálku, například 

laserem nebo kosmickými paprsky, a tím mu ruší myšlení. Religiózní bludy jsou dnes 

velmi řídké. Existuje řada případů o činech s fatálními důsledky, které byly vykonány 

pod vlivem religiózních bludů. Tyto bludy jsou u schizofrenie časté a jejich nositelé jsou 

oproti ostatním pacientům se schizofrenií závažněji nemocní. Pro schizofrenii jsou 

typické především bizarní bludy. Bizarní blud je nepochopitelný a nevychází z běžné 

životní zkušenosti, například pacient si je jist že mu někdo přemístil orgány z hrudníku 

do dutiny břišní nebo obráceně, aniž by to zanechalo jizvy. Za bizarní se proto považují 

ty bludy, které se týkají ztráty kontroly nad myslí nebo tělem. Do této kategorie patří 

i intrapsychické halucinace. Pacienti jsou přesvědčení, že nějaká zevní síla, například 

mimozemšťani jim vkládají nebo odnímají myšlenky. 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 

3.3.2 Halucinace 

U schizofrenie se mohou objevovat halucinace, pseudohalucinace, iluze a různé 

neobvyklé prožitky. Nejčastěji se vyskytují sluchové halucinace, a to asi u 50% pacientů, 

zrakové halucinace má asi 15 % nemocných. Pacienti popisují sluchové halucinace 

jako hlasy. Jejich obsah je většinou nepříjemný. Nemocní slyší jeden nebo více hlasů, 

mužské či ženské, někdy hovořící o pacientovi ve třetí osobě. Pro schizofrenii 

jsou typické hlasy nepřetržitě komentující pacientovy myšlenky či chování. Hlasy 
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se mohou hádat, radit pacientovi (teleologické halucinace) nebo něco přikazovat 

(imperativní halucinace). Občasné zaslechnutí svého jména či jiného zvuku 

jako například zvonění telefonu se za psychotický symptom nepovažuje. Patří sem také 

iluze, které se projevují například tím, že pacient upozorňuje na hada v pracovně, 

přičemž se jedná o elektrickou šňůru a pseudohalucinace. U nich pacient něco vidí, 

ale přitom ví, že je to nesmysl, například vidí slona na silnici. 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 

3.3.3 Dezorganizované myšlení a řeč  

Pro tento příznak se v praxi užívá pojem formální porucha myšlení. Na otázku, 

zda dezorganizace řeči u schizofrenie patří mezi poruchy řeči nebo myšlení, zatím 

nebyla nalezena odpověď. Pacienti jsou neschopni udržet téma konverzace, zaobírají 

se významy slov nebo frází, například pacient na dotaz, kdo je jeho terapeut 

odpoví: „Můj terapeut se jmenuje doktor Šípek. Šípek je keř šípkový růžový“. Slovní 

projev takového pacienta nemá hlavu ani patu. Extrémní podobou jsou neologismy, 

jsou to pojmy vymyšlené pacientem, kterým nikdo nerozumí. 

3.3.4 Dezorganizované chování 

Je to nápadné chování důsledkem ztráty soudržnosti řeči, myšlení a pohybu. Může 

se jednat o dovádivost nebo nezbednost až nepředvídatelný neklid. Neschopnost hlídat 

své chování se projevuje v každodenním životě. Projevuje se to i tím, že pacient není 

schopen udržovat osobní hygienu a podobně. Celkový dojem doprovázejí nápaditosti 

v oblečení, kdy pacient například nosí vrstvené spodní prádlo nebo kulich a rukavice 

v parném létě. Není vyloučeno také neadekvátní sexuální chování (masturbace 

na veřejnosti). 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 

3.3.5 Depresivní prožívání 

Vyskytuje se poměrně často a nemusí být vždy viditelné u pacientů. Pacient nemusí 

projevovat mimiku, která je u depresí běžná, nemusí o ní ani mluvit, ale může jí mít. 

Tato porucha může vést až k sebevraždě. 
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3.3.6 Porucha emotivity 

• Emoční oploštělost, plochost - Jedná se o ochuzení pružnosti prožitku, zmírnění 

výkyvů radosti a žalu, zmenšení intenzity prožitku a citu. Pacient není schopný 

něco silně cítit a prožívat, mít někoho či něco rád, mít k někomu či něčemu silný 

vztah. Člověk s těmito příznaky se může jevit okolí jako laxní, chladný, bezcitný, 

bez zájmu a někdy až hloupý. 

• Emoční nepřiměřenost, nepřiléhavost - nejčastěji se projevuje tím, že nemocný 

hovoří vesele o věcech, které veselé vůbec nejsou, například o sebevraždě 

nebo o smrti někoho z rodiny. Často se u toho pacient směje. 

• Apatie - pacientovi je všechno jedno, nic ho nezajímá, sedí a neví, co by měl 

dělat. 

3.3.7 Agresivita 

Může se také vyskytnout u pacienta se schizofrenií. Pacient v psychotickém stavu může 

pod vlivem bludů či halucinací někoho napadnout, nebo může i promyšleně někomu 

ublížit, pokud je bludně přesvědčen o tom, že dotyčný člověk je k němu nepřátelský. 

[KUČEROVÁ 2010] 

3.3.8 Katatonie 

Může probíhat v cyklech, v nichž se střídavě vyskytuje melancholie, mánie, stupor, 

zmatenost, bludy i halucinace, případně demence. Máme dvě v podstatě nezávislé 

formy katatonních psychóz. Jedná se o systematickou a periodickou katatonii, které 

se od sebe liší symptomatologií, prognózou a léčbou. U příbuzných pacientů 

se systematickou katatonií je riziko onemocnění nízké, ve velkém počtu případů 

se zjišťují nežádoucí prenatální události, především mateřská infekce. Zvýšený výskyt 

katatoniích psychóz v rodinách se týká pouze periodické katatonie. Katatonií syndrom 

se projevuje mimovolními pohyby, postoji a úkony. Pohybová aktivita může být 

extrémně zvýšená. Protipólem je stupor, při němž se pacient nepohybuje vůbec. 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 
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3.4 Suicidum 

 

Přibližně každý desátý člověk se schizofrenií ukončí svůj život vlastní rukou. Studie 

uvádějí, že o sebevraždu se pokusí 25-50% nemocných a 4-13% ji dokoná. Riziko 

sebevraždy je vysoké hlavně u mladých pacientů, především první rok po stanovení 

diagnózy. Pacienti se schizofrenií suicidum většinou neplánují na rozdíl od sebevrahů 

bez diagnózy schizofrenie. Mezi rizikové faktory patří převážně předchozí pokus 

o sebevraždu, deprese, beznaděj, abúzus drog, chronický průběh s častými relapsy, 

časté krátké hospitalizace, negativní postoj vůči léčbě, nedobrovolná hospitalizace, 

přítomnost psychózy a deprese a mužské pohlaví. 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 

 

3.4.1 Prevence a léčba 

Zvláštní pozornost má být věnována pacientům v počátku onemocnění, kdy je riziko 

sebevraždy vysoké. Zdá se být vhodné budovat nízkoprahová zařízení, aby se dala 

zajistit snadná dostupnost psychiatrické péče rizikovým jedincům. Na prvním místě 

je zde dobrý vztah mezi personálem a pacientem, kvalitní vztah může do určité míry 

nahradit nedostatky v dalších oblastech. Důležitá je také dlouhodobá péče. Pacienty 

je třeba vést dlouhodobě, i když se zdá, že došlo k uzdravení. Ukazuje se totiž, že výskyt 

suicidálního chování se zvyšuje v období po ukončení léčby. Kromě návaznosti péče 

je také vhodné zajistit podporu obecně, například řešit vztahové, rodinné a sociální 

potřeby. Z terapeutických opatření se zdůrazňuje zajištění bezpečí a zábran 

v suicidiálním chování. 

[www.solen.sk, 5] 
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3.5 Epidemiologie 

3.5.1 Začátek onemocnění 

Schizofrenie se poprvé projevuje nejčastěji v pozdní adolescenci a časné dospělosti. 

Určit začátek onemocnění je těžké, protože schizofrenie většinou nezačíná 

psychotickými symptomy, ale spíše nespecifickými příznaky jako je nadměrně zvýšená 

citlivost, neklid a náladovost. Největší riziko pro začátek schizofrenie představuje 

období mezi patnáctým a třicátým rokem, tedy v období sociálního zrání. Jako první 

symptom pacienti nejčastěji uvádějí neklid a depresi. Následuje úzkost, obtíže 

s přemýšlením, nedostatek sebevědomí a energie. Většina těchto časných příznaků 

se řadí do dvou kategorií: negativní symptomy (ztráta energie, pomalost, obtížné 

myšlení) a afektivní symptomy (depresivní nálada, nedostatek sebevědomí a úzkost). 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 

3.5.2 Dlouhodobý průběh onemocnění 

Průběh schizofrenie je u každého jedince velmi individuální. Rozděluje se na časné 

stadium, střední stadium a konečné stadium. Časné stadium se vyznačuje postupným 

narušením osobnosti, střední stadium relativní stabilitou a konečné stadium 

postupným zlepšením. Schizofrenie se po několika letech trvání může zlepšovat. Studie 

ukazují, že čím kratší dobu trvaly psychotické příznaky v prvních dvou letech, 

tím mírnější byly v dlouhodobém horizontu symptomy, celkový průběh a míra postižení. 

Proto je důležitá včasná terapie 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 

3.5.3 Psychosociální stres a průběh schizofrenie 

Nepříznivé životní okolnosti ovlivňují průběh onemocnění. Život v chaotické a špatné 

rodinné atmosféře je velmi stresující. Životní nejistota jako důsledek dlouhodobé 

pracovní neschopnosti, nedostatek pracovních příležitostí a bezdomovectví mohou být 

jen některé z dalších negativních zkušeností. 
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3.5.4 Rodinná atmosféra ovlivňuje průběh schizofrenie 

Zjistilo se, že frekvence relapsů během roku po hospitalizaci byla ovlivněna životní 

situací, do které byli pacienti propouštěni. V padesátých a šedesátých letech 

se souvislost mezi klinickým stavem duševně nemocných a kvalitou vztahu mezi 

pacienty a jejich blízkými v rodině stávala hlavním tématem řady studií. Stav pacientů 

propouštěných z psychiatrických léčeben se zhoršoval s větší pravděpodobností tehdy, 

když se vraceli ke svým rodinám nebo partnerům, než když žili samostatně 

či se sourozenci. To, že mnozí závažně nemocní dali přednost anonymnímu bydlení 

v centrech měst před soužitím s příbuznými, jen podpořilo spekulace o tom, že příčinou 

jejich rozhodnutí byla snaha, vyhnout se emočně přetíženým rodinným konfliktům.  

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004] 
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3.6 Prognóza 

Nemocní se schizofrenií často prožívají opakované psychotické epizody, nebo mohou 

mít dlouhodobě trvající psychotické příznaky. Přibližně třetina nemocných se po jedné, 

dvou či po několika málo atakách dokáže vrátit k normálnímu životu, nemoc se u nich 

přestane projevovat. U další třetiny se střídají celý život epizody s remisemi, při nichž 

nemocní nejsou schopni vrátit se ke svému předchozímu zaměstnání. Poslední třetina 

se ani přes léčbu nezbaví psychózy, tito pacienti nejsou schopni samostatně žít a celý 

život jsou odkázáni na pomoc rodiny nebo zdravotnického zařízení. 

 

Příznivé prognostické faktory 

• ženské pohlaví 

• stabilní manželství nebo partnerský stav 

• dobré sociální fungování 

• akutní začátek onemocnění 

• začátek v pozdějším věku, ne v dětství 

• lepší socioekonomické zázemí 

• kratší doba eventuální hospitalizace 

• paranoidní typ schizofrenie 

• převaha pozitivních příznaků nad negativními 

 

Nepříznivé prognostické faktory 

• mužské pohlaví 

• nízký věk při začátku onemocnění 

• nenápadný začátek, nepřítomnost spouštěcích faktorů 

• život bez partnera, špatné sociální fungování 

• schizofrenie v rodinné anamnéze 

• autistické chování 

• převaha negativních příznaků 

• abúzus drog 

• život v disfunkční rodině 

[ČEŠKOVÁ 2007] 
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3.7 Etiologie 

Při rozvoji schizofrenie se uplatňují vlivy zevního prostředí a genetické vlivy. Příčiny 

schizofrenie zatím nejsou objasněny, ale epidemiologické a genetické studie odhalily 

mnoho rizikových faktorů. Za nejvýznamnější rizikový faktor se považuje příbuzenský 

poměr k jedinci se schizofrenií. Zatímco v obecné populaci se uvádí riziko výskytu 

schizofrenie 1%, z opakovaných studií rodin, adopčních studií a studií dvojčat je toto 

riziko přibližně desetkrát vyšší pro příbuzné. 

 

3.7.1 Genetické vlivy 

Soudobá genetika uvádí, že dědičnost ovlivňuje téměř všechny zkoumané druhy 

chování buď středně nebo značně. Genetické ovlivnění schizofrenie se hledá 

v rodokmenech, u dvouvaječných a jednovaječných dvojčat. Riziko výskytu schizofrenie 

je u jednovaječných dvojčat 48%, u příbuzných v prvním stupni příbuzenství 11% 

a u příbuzných v druhém stupni příbuzenství je riziko 4,25%. U dvouvaječných dvojčat 

je riziko onemocnění schizofrenií 14%. 

Celoživotní riziko vzniku schizofrenie (v procentech) 

Populace celkově: 1% 

Partneři pacientů (třetí stupeň) 2% 

Bratranci/sestřenice v 1. pokolení  2% 

Příbuzní v 2. pokolení: 

Strýcové/tety 2% 

Synovci/neteře 4% 

Vnoučata 5% 

Nevlastní sourozenci 6% 

Příbuzní v 1. pokolení: 

Děti 13% 

Sourozenci 9% 

Vnoučata 5% 

Sourozenci s jedním schizofrenním rodičemi 17% 

Vnoučata 5% 

Dvojvaječná dvojčata 17% 

Rodiče 6% 

Jednovaječná dvojčata 48% 

[www.stopstigmapsychiatrie, 4] 
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3.7.2 Rizikové vlivy zevního prostředí 

Studie dospěly při pátrání po etiologii schizofrenie k řadě pozoruhodných, mnohdy 

značně rozporuplných nálezů. K nejprobádanějším a zatím nejlépe doloženým 

rizikovým vlivům patří datum a místo narození a komplikace související s těhotenstvím 

a porodem. 

 
 

Datum narození 
 

Na téma sezónnosti data narození u schizofrenie bylo publikováno více než 250 studií. 

Tyto studie zahrnují přibližně 30 zemí na severní polokouli a 5 na polokouli jižní. 

Na severní polokouli se pacienti se schizofrenií rodí nejčastěji v lednu až březnu.. Vliv 

rodinné anamnézy, místa a sezóny narození na riziko onemocnění schizofrenií zjišťovali 

Mortensen et al. Riziko schizofrenie bylo pro jedince, u nějž otec, matka či sourozenec 

onemocněli schizofrenií, mnohonásobně vyšší než u osob, jejichž rodinní příslušníci 

schizofrenií netrpěli.  Riziko schizofrenie je také spjato s úrovní urbanizace a sezónou 

narození. Nejvíce porodů se zjistilo mezi únorem a březnem a nejméně mezi srpnem 

a zářím. Ačkoli je rodinná anamnéza největším rizikem pro vznik schizofrenie, místo 

a sezóna narození zodpovídají za většinu případů v populaci. Na jižní polokouli 

se sezónost porodů u schizofrenie zjišťovala pomocí studie jedinců, narozených 

v letech 1916-1961 v západní Austrálii. Významné souvislosti mezi datem narození 

a schizofrenií se nezjistily, rozložení porodů v jednotlivých čtvrtletích bylo podobné 

trendům zjišťovaným na severní polokouli. V oblastech, kde se roční období nestřídají, 

se žádný sezóní vliv nezjistil. 

 

 

Místo narození 

Urbanizace se jako rizikový faktor schizofrenie zkoumá již od 30. let dvacátého století. 

Jedním z nálezů psychiatrické epidemiologie byla souvislost výskytu schizofrenie 

a vzdálenost od středu města. Tento nález se interpretoval tak, že schizofrenie souvisí 

se sociální izolací, o níž se předpokládalo, že je častější ve středu měst. Lidé narození 

ve městě jsou vystaveni zhruba dvojnásobnému riziku onemocnění schizofrenií. 

Čím vyšší je osídlení a hustota obyvatelstva, tím vyšší je riziko, že člověk onemocní 

schizofrenií. To vyplývá ze studie Nizozemců. Dále také zjistili, že jedinci, kteří během 
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posledních 5 let žili v osídlenějších místech než dříve, mají zvýšené riziko výskytu 

schizofrenie, zatímco jedinci, kteří žijí v místech, která jsou méně osídlená, mají snížené 

riziko schizofrenie. Stres, nadměrný hluk, kriminalita, znečištění, rozpad rodin, snadná 

dostupnost drog a další negativní sociální faktory - to vše může přispět k rozvoji 

schizofrenie. 

 
 
 

Perinatální komplikace 

Na téma vztahu mezi porodními komplikacemi a schizofrenií bylo publikováno mnoho 

populačních studií. Na základě těchto studií lze identifikovat 3 hlavní skupiny 

komplikací: 

• komplikace během těhotenství (krvácení, diabetes) 

• abnormální fetální růst a vývoj (nízká porodní hmotnost, vrozené deformace, 

malý obvod hlavy) 

• komplikace během porodu (například císařský řez) 

 

Komplikace během těhotenství 

• Preeklampsie je stav objevující se v pozdním těhotenství a je charakterizován 

přibíráním na váze, zvýšením krevního tlaku a podobně. Je to jeden 

z významných rizikových faktorů pro vznik schizofrenie.  

• Novorozenecká hemolýza je nemoc, jejíž důsledky jsou způsobeny defektem 

mateřských protilátek. Hollister et al. zjistili dvakrát vyšší riziko schizofrenie 

u mužů s novorozeneckou hemolýzou. 

•  Diuretika podávaná během těhotenství hypertoničkám byla významně spjata 

s rizikem schizofrenie u potomka.  

•  Nízká porodní hmotnost a abnormální vývoj plodu představuje další skupinu 

problémů.  Nízká porodní hmotnost je zpravidla důsledkem nezralosti 

nebo retardace. 
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Infekce 

Porucha ve vývoji mozku vytváří předpolí pro rozvoj nemoci během života. Vlivy 

prostředí včetně virových infekcí, které naruší vývoj mozku, mohou být významným 

rizikovým faktorem pro vznik schizofrenie. Riziko schizofrenie se porovnávalo 

mezi jedinci, kteří byli v děloze během známých chřipkových epidemií a těmi, kteří jim 

vystaveni nebyli. Mezi rizikem schizofrenie a onemocněním chřipkou se žádná 

souvislost nezjistila. Studie sice nepodpořila hypotézu o souvislosti těchto nemocí, 

zato naznačila hypotézu o existenci jiného možného rizikového vlivu prostředí, 

například běžných dětských infekcí. 

 

Nutriční faktory 

Nutrice může do značné míry ovlivňovat vývoj mozku. Jak spolu souvisejí výživa 

a schizofrenie? 

• Nedostatečná výživa plodu 

během první třetiny těhotenství je riziko největší. Hladovění matek má 

špatný vliv na osud jejich potomků. Je zde riziko vyššího výskytu abnormalit 

centrální nervové soustavy a vyšší riziko výskytu schizofrenie. Riziko značně 

vzrůstá jak u mužů, tak i u žen. 

• Lipidy 

mají roli ve vývoji mozku. Většina studií popisuje u schizofrenie snížené 

množství nenasycených mastných kyselin. 

• Kojení 

Mateřské mléko je velmi důležité pro vývoj mozku. Na rozdíl od umělé 

stravy nebo kravského mléka. Jeho nedostatek může mít nepříznivé 

důsledky pro vývoj. Dle studií, děti které byly kojeny, mají 2-3 krát nižší 

riziko výskytu schizofrenie. 

 

Prenatální stres 

Stres matky během těhotenství je rizikovým faktorem pro řadu poruch a vývojových 

abnormalit u jejich potomků. Může zvyšovat riziko předčasného porodu a vývojových 

opoždění. Jedním ze stresorů mohou být například přírodní katastrofy nebo osudy dětí, 

jejichž matky ovdověly během těhotenství. U těchto dětí byl zaznamenán větší výskyt 
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schizofrenie. Vztahem mezi schizofrenií u potomka a nechtěným těhotenstvím 

se zabývali Myhrman et al. A zjistili, že riziko schizofrenie vzrůstalo u dětí nechtěných 

nebo nevhodně načasovaných. Nechtěnost se tedy může ukázat v podobě 

psychosociálního stresu během vývoje plodu a učinit tak jedince více náchylného 

ke schizofrenii. 

 

Časný psychosociální stres 

Vztah mezi schizofrenií a nepříznivými životními událostmi se zkoumá již řadu let. 

Psychosociální stres působí na člověka po celý jeho život, od početí do smrti. 

Psychosociální stresory mohou také fungovat jako rizikové faktory pro vznik 

schizofrenie. Psychosociální stres v dětství hraje také klíčovou roli.  Jedná 

se o souvislost mezi výchovou, schizofrenií a prostředím, ve kterém dítě vyrůstá. Děti 

z nefunkčních rodin mají větší náchylnost k onemocnění schizofrenií. 

 

Sociální původ 

Schizofrenie je většinou spojována s nízkým sociálním postavením a nižším vzděláním, 

přestože existuje i mezi vzdělanými a tvořivými lidmi nebo mezi jedinci z vyšších 

společenských tříd. Studie zjišťovaly spojitost schizofrenie s pobytem ve městech 

a nízkým socioekonomickým statutem. Podle jedné z nich vedla  ke schizofrenii 

deprivace, která souvisela s postavením jedinců v rámci nižší třídy ve společnosti. 

Jedna z hypotéz se věnovala sociální selekci a sociálnímu skluzu. Sociální selekce 

znamená, že pacient není schopen dosáhnout očekávané sociální úrovně a sociální 

skluz je úpadek z vyšší sociální úrovně na nižší. Tyto dvě hypotézy nejlépe vystihují 

příčinu vyššího výskytu schizofrenie u lidí z nižších společenských tříd. Další studie 

ukazuje, že mezi vyššími společenskými třídami se schizofrenie také vyskytuje 

ve značném množství. Ve vyšší třídě byla v porovnání s nižšími třídami incidence 

schizofrenie vyšší především mezi dívkami, dětmi mladších matek a prvorozenými 

dětmi. I když se sociální třída nezdá být rizikovým faktorem pro výskyt schizofrenie, 

do jisté míry ovlivňuje věk, ve kterém se zahájí léčba. 
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Návykové látky nebo drogy 

Výskyt návykových poruch je u pacientů se schizofrenií značný. Pacienti se schizofrenií 

mají návykové poruchy 4,6 krát častěji než jedinci, kteří nejsou nemocní. 

U 80% pacientů přijatých k hospitalizaci ve věku 16-18 let byla zjištěna návyková 

porucha. Zvýšená zranitelnost pacientů se schizofrenií k návykovým látkám souvisí 

s tímto onemocněním více, než se dříve myslelo. Traduje se, že užití návykových látek 

u schizofrenie je důsledkem snahy odstranit nežádoucí účinky léků či negativní příznaky 

schizofrenie. Někdy je těžké odlišit začátky užívání drog od symptomů schizofrenie, 

v mnoha případech závislost předchází schizofrenii.  

• Nikotin -  je nejčastěji užívaná droga u pacientů se schizofrenií. Frekvence 

užívání je přibližně 70-90%. 

• Alkohol - užívání alkoholu je u pacientů se schizofrenií 3krát častější než 

u zdravých lidí. Alkohol nadužívá 20-60% procent pacientů. 

• Ilegální drogy -  například marihuana, kokain, halucinogeny a vzácněji opiáty. 

Užívání těchto drog je u pacientů vyšší než v běžné populaci. 

 

Abúzus předchází symptomům 

Zneužívání alkoholu a drog se objevuje před začátkem psychózy a léčby u 14-69% 

případů schizofrenie. Dle studií se zjistilo, že 69% pacientů započalo s užíváním 

marihuany před prvními příznaky schizofrenie. Tito pacienti měli v porovnání 

s ostatními pozitivní příznaky (především bludy a halucinace). Tyto výsledky podporují 

hypotézu, že abúzus návykových látek může u schizofrenie fungovat jako spouštěč 

nebo ji dokonce přímo způsobit. 

 

Věk otce 

Vysoký věk otce v době narození dítěte může být dalším rizikovým faktorem pro vznik 

schizofrenie. Otcové starší 48 let představují 2,8 krát vyšší riziko než otcové ve věku  

20-24 let. Zjistilo se, že pacienti s negativní rodinou anamnézou měli významně častěji 

starší otce. 

[MOTLOVÁ, KOUKOLÍK 2004]  
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3.8 Rodiny schizofreniků 

Existují dva vykonstruované typy schizofrenních rodin podle toho, zda je dítě chlapec 

nebo dívka. Obecně je platné, že schizofrenní děti mají špatný vztah k rodiči stejného 

pohlaví. Schizofrenní rodiny chybují hlavně v tom, že rodiče nejsou schopni adekvátně 

reagovat na potřeby dítěte v konkrétním vývojovém období. Vázne socializace, 

protože rodiče nejsou vhodným identifikačním vzorem pro své děti, nevěří, že je dítě 

schopné se samo o sebe postarat, jejich příklad vede dítě k víře, že nezávislost 

je ohrožující nebo nežádoucí. Dále také znemožňují dítěti přivést si kamarády do bytu, 

protože jsou nedůvěřiví. Jeden nebo oba rodiče mají tendenci zkreslovat realitu, 

aby si udrželi vlastní rovnováhu, a vyžadují toto i od členů rodiny. 

 

Abnormity popisované v rodinách se schizofrenním dítětem jsou vysvětlitelné trojím 

způsobem. 

• Cesta genetického přenosu - je otázkou dědičnosti i samotné schizofrenie 

• Konstitučně hereditární přenos - je potvrzován pozorováním, že u příbuzných 

prvního a druhého stupně se projevují častěji psychické poruchy než u běžné 

populace. 

• Vznik poruchy je reakcí dítěte na abnormní chování pečovatele - dítě může 

onemocnět, když je vystaveno odmítání, neadekvátnímu chování dominantního 

a přitom nezralého rodiče. Je to velice frustrující a zraňující koncept, 

který několik let traumatizoval zoufalé rodiče schizofrenních dětí, kterým 

jak rodina, tak laická veřejnost a dokonce i odborníci kladli za vinu vznik 

poruchy u dítěte. 

 

3.8.1 Matky schizofreniků 

• Nereagují na potřeby dítěte 

• Jsou dotěrně vnikající, zaměňují potřeby dítěte za své vlastní 

• Dávají rozporuplné a emoční signály 

• Nerozpoznávají hranice, snaží se žít svůj život skrze děti 

• Jednou jsou příliš přísné a podruhé nedostatečně pevné 
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3.8.2 Otcové schizofreniků 

• Jsou nejistí ve své mužské roli 

• Mají potřebu neustálého povzbuzování a obdivování 

• Jsou lehce až středně paranoidní 

 

3.8.3 Rodiny schizofreniků 

• Nemají jasně definované sexuální a generační hranice 

• Skýtají málo ochrany a emoční vřelosti 

• Ke všemu cizímu mají nedůvěru 

• V rodinách jsou výrazné emoční boje 

• Rodiče bývají daleko více svázáni se svou nukleární rodinou než s rodinou, 

kterou si založili. 

[MALÁ 2005] 
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4 Hlavní proudy v současné psychoterapii 
Je to léčebná činnost, při níž terapeut využívá své osobnosti a svých dovedností k tomu, 

aby u pacienta došlo ke změně v oblasti prožívání, chování ve vztazích a sociálního 

začleňování. Dovednosti terapeuta se týkají vedení rozhovoru nebo vytvoření a udržení 

podpůrného vztahu a používání různých technik jako například práce se sny, zadání 

a kontrola jednotlivých úkolů, podněcování emočního odreagování, řízené vystavení 

nepříjemným podnětům a podobně.  Jde o zvláštní formu lidského setkávání 

psychoterapeuta s druhým člověkem, který žádá o pomoc, zatímco psychoterapeut 

ji nabízí. Psychoterapie je systematická, promyšlená a je důležitá kázeň a etika. 

Také může být popisována jako osobní umění terapeuta. Terapeut může přebírat 

aktivní roli v léčení nebo může přenechávat zodpovědnost za průzkum vlastních zážitků 

a zkušeností na klientovi. Terapeut se může zaměřovat na minulost klienta, na jeho 

minulý život, na dynamiku jeho vztahů, nebo se také může zaměřovat na budoucnost 

klienta, na jeho symptomy a zda pacient nabyl dovednosti jak se s problémy vypořádat. 

Psychoterapie působí léčebně a navozuje individuálně uspokojivější stav nebo prožitek 

u většiny lidí, kteří ji podstoupí. 

 

Co v psychoterapii pomáhá? 

• Skutečnost, jak vážně berou terapii sami klienti 

• Navázaný vztah s terapeutem 

• Osobnost terapeuta 

• Terapeutická intervence 

• Samotné prostředí psychoterapie 

 

4.1 Psychodynamická psychoterapie 

Psychodynamický přístup v psychoterapii můžeme chápat jako perspektivu 

v terapeutově myšlení. Předpokládá se, že součástí této perspektivy jsou symptomy, 

které jsou nevědomé nebo neuvědomované a které mají kořeny v dětské zkušenosti 

a jsou povahou raných vztahů s pečujícími osobami.  Terapeut vychází z toho, 

že se lidem uleví a dojde u nich ke změně chování i prožívání, když se svěří terapeutovi 

se svými obtížemi. Terapeut se snaží porozumět tomu, co klientovy problémy spustilo 
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a kde mají své kořeny. Může se ptát například k čemu tyto problémy klient dnes 

potřebuje, nebo k čemu jsou mu dobré. Prototypem této terapie je rozebírání snů, 

fantazií a minulých i stávajících konfliktů a vztahů. 

 

Vzor ideální psychodynamické psychoterapie 

• Terapeut je citlivý a empatický k tomu, co klient prožívá 

• Terapeut akceptuje pacienta a nehodnotí ho 

• Terapeut se na pacienta naladí, ale zároveň zůstává neutrální 

• Terapeut se zaměřuje na rozhovor, jehož tématy jsou: vzpomínky na dětství, 

rekonstrukce dětství, obraz, který má pacient sám o sobě, fantazie a sny 

• Terapeut se snaží umožnit takové prostředí, aby se pacient mohl vyjadřovat 

svobodně o čemkoli 

• Terapeut upozorňuje pacienta na změny v jeho náladách a afektech 

 

 Hlavní techniky psychodynamické terapie jsou poukazování na pacientovy 

sebeobranné strategie, obracení pozornosti k prožitkům, které pacient sám považuje 

za nepřijatelné, propojování pacientova vnímání a prožívání se situacemi a chováním 

v minulosti. 

 

4.2 Prožitková psychoterapie 

Je to psychoterapie zaměřená na osobu. Člověk je chápán jako prožívající tvor, který 

se řídí vnitřním zakoušením reality a snaží se udržovat a rozvíjet svoje bytí. Podmínky 

pro tuto terapii jsou: Terapeut a klient jsou v psychologickém kontaktu, terapeut 

je ve vztahu otevřený a stabilní, terapeut klienta bezpodmínečně přijímá, klient vnímá 

komunikaci jako porozumění a pozitivní přijímání. Terapeut nabízí klientovi empatický 

rozhovor. Výběr témat rozhovoru se nechává na klientovi. Terapeut musí reagovat 

na pocity a významy klienta, o kterých hovoří a dávat najevo jejich porozumění. Tato 

terapie má šest fází, na které se terapeut musí zaměřit, a to jsou: 

• Pročištění - Vede klienta k tomu, aby se uvolnil a nechal před sebou vyvstat to, 

co ho tíží, a aby si klient uvědomoval, že je uvolněný a cítí se dobře. 
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• Pociťování problému - Klient se zaměřuje na to, co ho tíží. Dělá to zrelaxovaně, 

bez žádného úsilí, spíše naslouchá svému prožívání. 

• Nalezení podstaty problému - Klient nechává své tělo odpovědět na otázku, 

co je hlavní problém, který si předtím vybral. Ujasňuje si, co je na problému 

nejhorší. 

• Pojmenování - Klient se snaží najít slova nebo obrazy k tomu, co prožívá. 

• Ověřování pocitu - Klient ověřuje, jestli to co se mu objevuje ve vědomí, 

koresponduje s tím, co prožívá tělesně. 

• Opakování - Klient opakuje kroky 3-6 dokud necítí úlevu. 

 

4.3 Gestalt terapie 

Klade důraz na porozumění a kontakt. Uvědomování probíhá ve třech vzájemně 

souvisejících a prolínajících se zónách: 

• Vnitřní zóna - subjektivní vjemy jako svalové napětí, srdeční rytmus atd. 

• Vnější zóna - způsoby kontaktu s okolím, smyslové vjemy, chování a řeč. 

• Střední zóna - myšlení, představy, názory, předpoklady, vzpomínky 

Základním úkolem terapeuta je nabídnout klientovi prostředí, ve kterém může 

prohlubovat a rozšiřovat uvědomování pocitů, myšlenek, způsobů chování, názorů, 

vzpomínek, smyslových i tělesných vjemů. Je potřeba, aby byl terapeut plně přítomen, 

zaměřoval se na přítomný okamžik setkání s klientem a aby měl o klienta opravdový 

zájem. Terapeut podporuje klienta, aby si uvědomil své navyklé vzorce chování. Gestalt 

terapie směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a k osobnímu růstu 

jak ve vztahu k sobě, tak i ve vztahu s okolím. Proces v gestalt terapii znamená, 

že terapeut nezkoumá, proč se co děje, ale zkoumá, co a jak se děje. 

 

4.4 Kognitivně behaviorální terapie 

Tato terapie je relativně krátká a od počátku časově vymezená. Léčba obvykle trvá 

několik měsíců a jen zřídkakdy trvá déle než jeden rok. Počet sezení je od jednoho 

do dvaceti, jedno sezení trvá přibližně 45-90 minut a frekvence je jednou až dvakrát 

týdně. Je strukturovaná a zaměřená na zvládnutí konkrétně definovaných problémů 
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a dosažení stanovených cílů. Základem terapeutického vztahu je aktivní a otevřená 

spolupráce. Terapeut vysvětluje klientovi smysl terapeutického postupu a od klienta 

se očekává, že bude k řešení svých problémů přistupovat aktivně, že bude otevřeně 

sdělovat a zaznamenávat svoje prožívání a plnit domácí úkoly. Terapie se dále 

zaměřuje na řešení přítomných problémů. Zpracování traumatických emocí, které mají 

kořeny v klientově minulosti, se provádí s ohledem na to, jak se tyto emoce promítají 

do současného stavu klienta. Konečným cílem této terapie je samostatnost klienta. 

 

4.5 Rodinná terapie 

V rodinné terapii je věnována pozornost celé rodině, nikoli jen jedinci. Rodina 

je sociální systém, který přesahuje alespoň tři generace. Pod pojmem rodinná terapie 

se skrývá několik postupů a modelů, které vycházejí z různých teoretických zdrojů. 

Všechny modely rodinné terapie sdílejí předpoklad, že problémy jedince jsou spjaty 

s nějakým problematickým děním v rodině, například narušená komunikace v rodině, 

nejasná pravidla, napjaté sociální klima či obtížná adaptace na změny v rodině. 

Rodinný terapeut se zajímá převážně o dění a vztahy v rodině. Věnuje větší pozornost 

tomu, co se odehrává mezi lidmi a nikoli tomu, co se odehrává v jejich mysli. 

Prvky rodinné terapie: 

• Tvoření hypotéz - Předpoklady a vysvětlení týkající se rodinné situace 

a existence potíží, formulované a testované terapeutickým týmem. Hypotéza 

je důležitá jak pro terapeuta, tak pro rodinu. Pro terapeuta jako výchozí bod       

a pro rodinu k tomu, aby mohla dosáhnout změny. 

• Cirkulární dotazování - Jedná se o dotazování zaměřené na povahu vztahů a na 

rozdíly mezi lidmi, vztahy a událostmi. 

• Neutralita terapeuta - Terapeut by neměl vyvolávat dojem, že více straní 

některému členu rodiny, nebo někoho z rodiny hodnotí. 

• Pozitivní konotace - Snaha chápat dění v rodinném systému tak, aby veškeré 

projevy chování dávali smysl. 

• Rituály - Rituál doporučený terapeutem je považován za silný podnět ke změně 

a vyvolává silné prožitky a posun ve významu a v chování. 

[VYBÍRAL, ROUBAL, 2010] 
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Rodinná terapie se dá dělat i s jedním členem rodiny. Není podmínkou, aby byli 

přítomni všichni. Nezáleží na tom, kdo je přítomen u sezení, ale záleží na tom, 

co je předmětem pozornosti. Rodinná terapie je možná u všech rodin, kteří ji akceptují. 

Terapie je u každé rodiny odlišná, záleží na tom,  jde li o rodiny v rozvodovém řízení, 

rodiny po úmrtí člena, rodiny s těžce nemocným členem, rodiny týrající děti, rodiny 

s týranou ženou, rodiny etnicky odlišné, rodiny s dospívajícím dítětem, rodiny s velmi 

starými lidmi, rodiny delikventů a rodiny osob užívajících alkohol a drogy. Rodinná 

terapie může navazovat na individuální terapii nebo ji předcházet. 

[www.help24.cz, 2] 

5  Léčba schizofrenie 
Schizofrenie byla po celá staletí onemocněním naprosto neléčitelným. Neklidní 

nebo agresivní pacienti byli různě fyzicky omezováni (zavírání do klecí, poutání 

do řetězů apod.). Pacienti, kteří nebyli obtížní, byli ponecháni svým bludům 

a halucinacím a přežívali obvykle někde na okraji společnosti. Tento stav trval 

v podstatě do začátku 20. století, kdy pro zklidnění neklidných a agresivních pacientů 

byly používání vysoké dávky tehdy známých zklidňujících léčiv (bromové preparáty 

a bartiburáty). Tyto léky však pacienta pouze zklidnily, uvedly do stavu letargie, 

ale neovlivňovaly symptomy schizofrenie (bludy, halucinace a agitované chování). 

Před 2. světovou válkou se k léčbě schizofrenie začaly používat první biologické 

prostředky, které alespoň částečně ovlivňovaly symptomy schizofrenie. Tímto 

prostředkem byla takzvaná šoková terapie. Šoková terapie používala jednak 

elektrošoků, kdy průchod elektrického proudu mozkem vyvolal stav podobný 

epileptickému záchvatu. Mnohdy po aplikaci elektrického šoku došlo k přeladění 

mozkové aktivity a schizofrenní příznaky na nějakou dobu vymizely. Kromě elektrických 

šoků se používaly “farmakologické“ šoky, kdy se podával buď Kardiazol nebo Inzulin. 

Účinky těchto látek vyvolávaly podobné přeladění mozku jako elektrický proud. 

Bohužel elektrošoky, kardiazolové a inzulinové šoky měly řadu vedlejších následků, 

mezi kterými byla i ojedinělá úmrtí léčených pacientů. Na počátku 50. let došlo 

k nečekanému zvratu v léčbě schizofrenie. Byl objeven lék s mohutným účinkem, 

hlavně na pozitivní schizofrenní symptomy. Tento lék byl nazván Chlorpromazin 
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a původně se zkoušel jako účinné antialergikum a antihistaminikum pro kožní lékařství. 

Léčba Chlorpromazinem byla velmi převratná, umožnila poprvé v historii mnoha 

pacientům opustit alespoň na čas zdi léčeben a žít relativně samostatným životem. 

Od Chlorpromazinu byla odvozena další účinná léčiva, která dnes nazýváme klasickými 

antipsychotiky nebo neuroleptiky. Tato léčiva ve druhé polovině 20. století velmi 

pozitivně ovlivnila do té doby velmi pesimistické vyhlídky pacientů se schizofrenií. 

V 70. letech minulého století začal rozvoj nových antipsychotik odvozených od jiných 

molekul než Chlorpromazinu. Tato léčiva se rozvíjí a používají i v dnešní době. Proti 

klasickým antipsychotikům mají mnohem méně vedlejších účinků a ovlivňují pozitivně 

i negativní příznaky schizofrenie. Dnes je schizofrenie léčena převážně zmíněnými 

neuroleptiky, jen v některých případech se ještě používá zdokonalená léčba 

elektrošoky případně takzvaná transkraniální magnetická stimulace mozku, která je 

dosud léčbou experimentální. Léčba schizofrenie je v současnosti téměř výhradně 

farmakologická. Psychoterapie, i když je důležitá, zůstává doplňkovou metodou léčby, 

protože příznaky schizofrenie není schopna efektivně ovlivnit, ale je důležitým 

způsobem jak pomoci pacientovi znovu nalézt své místo ve společnosti a je také nutná 

k tomu, aby se u pacientů obnovily návyky a způsoby chování předtím těžce narušené 

schizofrenním onemocněním. Psychoterapie a poradenství také pomáhá rodinným 

příslušníkům pacientů, k vyrovnání s jejich postižením a učí je jak s pacienty zacházet, 

aby nedocházelo k dalšímu narušování jejich velmi labilní psychiky. 

[ČEŠKOVÁ 2007] 
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Praktická část 

Do praktické části chci zařadit kazuistiky, přiblížit práci Fokusu, sdružení pro péči 

o duševně nemocné a výzkum na téma postoj společnosti k lidem s duševním 

onemocněním schizofrenií. Na základě těchto metod bych chtěla objasnit, co může 

schizofrenii předcházet, jaké mají nemocní možnosti, které jim dnešní společnost 

nabízí a jaký má společnost pohled na pacienty s tímto onemocněním. 

 

6  Fokus, sdružení pro péči o duševně nemocné v Mladé   

   Boleslavi 
Občanské sdružení Fokus je nestátní nezisková organizace. Poskytuje sociální služby 

duševně nemocným lidem v regionu Mladoboleslavska a Nymburska. Poskytované 

služby tvoří celek, který bývá označován jako psychiatrická rehabilitace. Cílem služeb, 

které Fokus nabízí je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení 

potřeby psychiatrické hospitalizace. Služby Fokusu jsou poskytovány na základě 

dobrovolného rozhodnutí klienta. Fokus je sdružením odborníků (psychiatrů, 

psychologů, sociálních pracovníků a dalších), klientů (duševně nemocných) a jejich 

blízkých. Sdružení vzniklo na začátku roku 1990 v Praze a poté rozšířilo svou činnost do 

regionů Mladá Boleslav, Liberec, Ústí nad Labem a Vysočina, Turnov, Písek, Tábor 

a Opava. 

Prostředky na svou činnost získává ze státních dotací, grantů, sponzorských darů 

a výnosů některých pracovně – rehabilitačních programů. Fokus chce umožnit duševně 

nemocným lidem rehabilitaci, poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené 

sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné postavení ve společnosti. Fokus nabízí řadu 

rehabilitačních programů, které vycházejí z individuálních potřeb klienta. 

• Pracovní rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách - sociálně terapeutické 

dílny zvyšují kvalitu života klientů: poskytují klientům pracovní rehabilitaci 

i  sociální zázemí a přispívají tak ke zlepšení jejich duševního zdraví, k poklesu 

četnosti i délky psychiatrických hospitalizací. Fokus provozuje knihařskou dílnu, 

šicí dílnu, zahradnickou dílnu a kavárnu.  
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• Centra sociální rehabilitace- jedná se o denní program včetně pracovní 

rehabilitace. Centra sociální rehabilitace jsou pro ty klienty, pro které by byla 

práce v terapeutických dílnách příliš náročná. V Mladé Boleslavi je Bazální dílna, 

která nabízí klientům dopolední i odpolední programy. Do této dílny mohou 

docházet i klienti, kteří jsou hospitalizovaní v psychiatrické léčebně a mají 

vycházky nebo souhlas ošetřujícího lékaře. Program pro klienty je např. práce 

s keramikou, výroba svíček, navlékání korálků podobně. Odpolední programy 

jsou u klientů velmi oblíbené, protože zahrnují kurzy vaření, sportovní 

odpoledne a sledování filmů. 

• Sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání - Cílem je umožnit 

znevýhodněným skupinám obyvatel získat a udržet si takové zaměstnání 

na trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, schopnostem, nadání i osobním 

možnostem. Dalším cílem je zvýšit úroveň samostatnosti klientů. Podporované 

zaměstnávání nabízí tyto služby - Vytváření individuálního plánu práce 

s uživatelem, trénink dovedností potřebných k získání a udržení vhodného 

pracovního uplatnění, nácvik pracovních a sociálních dovedností, mapování 

trhu práce, pomoc při sepsání životopisu, aktivní vyhledávání vhodného 

pracovního uplatnění, podpora při jednání se zaměstnavatelem, podpora 

při zařizování formalit spojených s nástupem do práce, přímá asistence 

na pracovišti, jednání a spolupráce s rodinou uživatele.  

 

• Podpora v bydlení - Jde o pomoc, podporu a trénink dovedností, které klient 

potřebuje k samostatnému bydlení, buď ve vlastním bytě, nebo v garsoniéře, 

kterou na zkušební dobu (obvykle 1 rok) zapůjčuje klientovi město. Pokud klient 

během zkušební doby zvládne problémy spojené se samostatným bydlením, 

může byt užívat déle a poté mu je poskytnut byt do vlastního užívání. Pomoc 

a podpora ze strany pracovníků Fokusu však může trvat i nadále, pokud 

to klient potřebuje. Chráněné bydlení poskytuje kontaktování klientů, 

tréninkové aktivity jako například péče o domácnost, nákupy, finance a další 

sociální dovednosti, vyjednávání s příbuznými a blízkými klienta, strukturování 
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volného času, strukturování dne, vytváření sociální sítě, udržení stávající 

sociální sítě. 

 
 

• Tým sociální rehabilitace - case management - Pracovníci terénního týmu jsou 

ti, se kterými se klienti setkávají jako s prvními. Každý klient, který vstupuje 

do Fokusu, je nejprve kontaktován pracovníky terénního týmu, kteří 

mu představí služby Fokusu. Tento pracovník je s klientem v kontaktu po celou 

dobu, kterou klient využívá služby. Pracovník zprostředkovává služby, 

které Fokus provozuje, ale zajišťuje pro klienta i služby jiných poskytovatelů 

z Mladé Boleslavi. Další důležitou úlohou pracovníků teréního týmu je program 

podpory života v komunitě. Tento program je zaměřen na pomoc duševně 

nemocným klientům v jejich každodenním životě. Pracovníci s klienty 

tvoří dlouhodobý plán, ve kterém se popisuje, kterými oblastmi se bude 

spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv 

problémy – např. řešení konfliktu nebo složité situace doma, provázení 

nebo jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod. Terénní 

tým má sedm pracovníků - sociální pracovníky a sestry. Každý z pracovníků 

pracuje jednotlivě a má pod sebou přibližně patnáct klientů. 
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7  Sociálně terapeutické dílny Fokusu z pohledu klientů 
Do Fokusu jsem docházela na praxi po celý rok. Praxi jsem vykonávala 

v terapeutické kavárně v areálu psychiatrické léčebny v Kosmonosech. Setkávala jsem 

se zde s klienty, se kterými jsem měla možnost komunikovat a pracovat. Většina 

klientů před nástupem do kavárny navštěvovala i jiné pracoviště Fokusu a tak mě 

zajímalo, jaký mají názor na rehabilitaci na těchto pracovištích, co jim práce přinesla 

do osobního života, nebo co se nového naučili. Vytvořila jsem dotazník, který jsem 

s klienty vyplňovala. Dotazník jsem vyplnila se sedmi klienty, kteří měli zkušenost 

i s ostatními dílnami. Většina klientů pracovala alespoň ve třech dílnách. Výsledky mě 

potěšily, protože klienti měli velmi pozitivní odpovědi. Nejvíce se jim líbilo v kavárně 

a v knihařské dílně. Klienti udávali, že na těchto pracovištích s nimi terapeuti nejvíce 

pracovali a měli možnost přijít za nimi s jakýmkoli problémem a terapeuti se ho snažili 

řešit. Všichni klienti shodně udávali, že jim práce ve Fokusu hodně psychicky pomohla. 

Nejvíce jim pomohla práce s kolektivem, necítili se již osamoceni a vyloučeni z okolní 

společnosti. Získali zde pracovní návyky a zkušenosti, které mohou uplatňovat doma 

i v běžném životě. Velká část klientů uvádí, že na sobě zaznamenali velké pokroky, 

co se týče celkového zdravotního stavu, přestali trpět depresemi a opět mají nějaký cíl 

v životě. Ptala jsem se také, jestli s terapeuty dodržovali rehabilitační plán, který 

si stanovovali na každý měsíc a všichni klienti se shodli, že ano. Nějaké problémy každý 

z klientů ve Fokusu zažil, nejčastěji uváděné byly konflikty mezi klienty, ale vždy 

je s terapeuty vyřešili. Poslední otázkou bylo, jestli by se chtěli věnovat nějaké práci 

do budoucna a všichni klienti odpověděli, že ano. Každý si v těchto dílnách našel práci, 

která ho zaujala. Z výsledků těchto dotazníků jsem měla radost, protože se ukázalo, 

že sdružení Fokus má velmi pozitivní vliv na klienty. 
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8  Kazuistiky 
Vzhledem k povinnosti mlčenlivosti uvádím pouze iniciály a data narození, které jsem 

pozměnila. Souhlasí pouze rok narození. 

 

 

8.1 Kazuistika č. 1 

OA: H. V., Nar. 1974, Česká Lípa, svobodný 

DIAGNÓZA: Schizofrenie 

 

VZDĚLÁNÍ: 

základní škola a učiliště (instalatér) 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: 

Pouze v chráněných dílnách Fokusu, nejprve knihařská dílna, zde klient pracoval v roce 

2008 a nyní terapeutická kavárna. 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST:  

Rodinní příslušníci - S otcem, žijí ve společné domácnosti, často jezdí za přítelkyní. 

Matka, žije s přítelem, který je léčitel. Má sestru, která žije odděleně a má dva syny. 

Dále je zde teta, která žije ve společné domácnosti s otcem a klientem (v 1. patře 

rodinného domu). 

Vztahy mezi rodinnými příslušníky nejsou moc dobré. Otec se s klientem často hádá, 

klient uvádí, že sice bydlí s otcem v jedné domácnosti, ale snaží se navzájem 

si nepřekážet. Například si každý vaří a uklízí sám. Klient dále uvádí, že otec 

je ředitelem školy a má pocit, že na něj otec neměl v mládí čas a proto jsou jejich 

vztahy nyní chladné. S matkou a jejím přítelem si rozumí lépe, často spolu něco 

podnikají, například jezdí na výlety. Se sestrou se občas sejdou, ale byla období, kdy 

na sebe rok či dva nepromluvili. 

Kamarádi a známí - klient kamarády nemá a říká, že mu to nevadí. Občas se schází 

se svou bývalou přítelkyní, ale víc lidí kolem sebe nechce, je spíše introvert. Je opatrný 
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a nepouští k sobě cizí lidi. Dále jezdí pravidelně do Prahy za psycholožkou, kde spolu 

řeší věci z mládí, jeho vztah k autoritám apod.  

 

ZDRAVOTNÍ STAV: 

Klient má problémy s koleny. Před první hospitalizací v psychiatrické léčebně 

krátkodobě ochrnul. Hospitalizován v psychiatrických léčebnách byl celkem čtyřikrát 

 

PRACOVNÍ OBLAST: 

Pracoval jako instalatér a poté skladník, jeho práce mu velmi vyhovovala a stále 

o ní mluví. Po projevení nemoci má klient plný invalidní důchod. 

Zvládání vztahů v práci je docela dobré, pokud pracuje se ženami. Má problém 

s mužskými autoritami. 

 

VOLNÝ ČAS:  

Klient si svůj volný čas umí rozdělit. Pokud má hlasy, tak musí jít ven mezi lidi, jinak 

ho baví spíše samostatná práce. Je introvert. 

 

Dříve než klientovi byly nabídnuty služby Fokusu, si neuvědomoval, že je nemocný. 

Hlasy má přibližně 10 let, nevěděl, že je to nemoc, a tak je přehlížel. Léčit se začal 

před 5 lety po první hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Před touto hospitalizací 

krátkodobě ochrnul, ale v té době stále nevěřil doktorům, že je nemocný a že toto 

ochrnutí je psychosomatické. Schizofrenii si začal přiznávat až poté, co slyšel zkušenosti 

ostatních v psychiatrické léčebně. Ve Fokusu klient začal pracovat v roce 2008. 

V té době měl velmi silné hlasy a ihned poté byl opět hospitalizovaný. Při dřívějších 

atakách klient uvádí i zrakové halucinace. Při hospitalizaci si klient sám řekl 

o spolupráci s terénním týmem Fokusu. Zpočátku nebyl vůbec sdílný, nechtěl si povídat 

o rodině ani o sobě. Stále měl hlasy, ale jejich intenzita se měnila. Klient začal užívat 

Leponex a je s ním velmi spokojený, říká, že lék zabírá a hlasy téměř žádné nemá, 

pouze při stresových událostech jako jsou Vánoce, narozeniny, svátky a jiné. 

Pouze udává jako vedlejší účinek přibírání na váze. U klienta je znát větší spokojenost, 

začíná myslet pozitivněji, rád si povídá apod. Témata, o kterých rád mluví, jsou knihy, 

internet, okolí jeho bydliště.  
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8.2 Kazuistika č. 2 

OA: L. B. Nar. 1974, Brandýs nad Labem, svobodný 

DIAGNÓZA: Schizoafektivní porucha 

 

VZDĚLÁNÍ: 

Základní škola a učiliště (čalouník) 

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: 

 Asi rok pracoval ve Škoda auto jako dělník a poté dílny Fokusu, zde navštěvoval 

knihařskou dílnu, zahradnickou a bazální dílnu a nyní pracuje v terapeutické kavárně. 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST: 

Rodinní příslušníci - klient nemá žádné sourozence, má pouze otce, matka zemřela 

v roce 2010 na epilepsii. 

 Vztahy s rodinnými příslušníky jsou dobré, s otcem nežijí ve společné domácnosti, 

ale navštěvují se. Klient dále uvádí svou babičku, kterou má rád a chodí ji navštěvovat. 

Kamarádi a známí - Kamarády moc nemá a ani je nevyhledává, cizích lidí si nevšímá. 

Má přítelkyni a to mu prý stačí. Vztahy s profesionály jsou také dobré, jen uvádí, 

že má problém s popisováním pocitů před cizími lidmi. 

 

ZDRAVOTNÍ STAV: 

Žádné další zdravotní potíže klient nemá. 

 

PRACOVNÍ OBLAST: 

Zpočátku pracoval ve Škoda auto a poté, když začal být nemocný, tak se zkontaktoval 

s terénním týmem Fokusu a začal pracovat ve chráněných dílnách. První kontakt 

s Fokusem proběhl v roce 1997. V práci bývá často unavený z léků a také nemá rád 

velkou společnost lidí, poté se u něj projevují agresivní sklony. S prací v kolektivu 

má tedy problémy. Klient uvádí, že aby zvládl krizi, musí s ním terapeut jít pryč 

a probrat situaci. Nepřeje si, aby u toho bylo více lidí. Mrzí ho, když je agresivní a zlý 

na ostatní lidi, ale nemůže si pomoci. 
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VOLNÝ ČAS: 

Volný čas má klient naplněný. Má hodně zájmů, rád pomáhá otci na zahradě a rád 

cestuje, většinou sám. Dále ho baví číst. Nejčastěji volný čas tráví s otcem 

nebo přítelkyní. 

 

Klient spolupracuje s Fokusem již od roku 1997. Byl 3krát hospitalizovaný 

v Psychiatrické léčebně Kosmonosy. Náhled na svou nemoc nemá, pozná na sobě 

až  když je mu hodně špatně, ale to je většinou už pozdě. Klient nemá bludy a hlasy 

jen velmi málo, poté co bere Risperdal a Seropram uvádí značné zlepšení své nemoci. 

Agrese se u klienta začala projevovat až po smrti jeho matky v roce 2010, byl na ní 

velmi citově závislý. Od té doby se jeho zdravotní stav začal rychle zhoršovat a musel 

být hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Na klienta má velký vliv okolí a přístup 

ostatních lidí, například terapeutů. Lidé s ním musí mít trpělivost a nehonit ho 

do některých věcí, poté u něj opět nastupuje agrese. Klient uvádí, že sám tyto stavy 

nemá rád, ale nemůže je ovlivnit a má později výčitky svědomí. Rád je sám, 

nebo s lidmi, kteří jsou mu blízcí jako například otec a přítelkyně. Také navštěvuje 

nějakou náboženskou skupinu, ale moc o ní nemluví. Bydlí sám v bytě a je spokojený, 

časem by chtěl bydlet s přítelkyní, která má také schizofrenii. 
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9  Výzkum 

 

Závěrečná zpráva z výzkumu 

 

TÉMA- Postoj společnosti k lidem s duševním onemocněním schizofrenií 

 

A: METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

Cíl výzkumu 

 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jaký názor má dnešní společnost na lidi se 

schizofrenií. Onemocnění schizofrenie mě velmi zajímá a myslím si, že dnešní 

společnost si na lidi s touto nemocí zatím nezvykla a má na ně špatný názor nebo se 

jich dokonce bojí. Z velké části za to mohou média, která neustále ukazují, jak jsou tito 

lidé nebezpeční, ale už neukazují, že to zdaleka nemusí být. 

 Jako základní výzkumnou otázku jsem si zvolila:  „Kdo je podle vás 

schizofrenik?“. Chtěla jsem tím zjistit, jestli vůbec lidé mají představu, co to je 

za onemocnění. Odvozené otázky se týkají názoru na schizofrenika. Jestli 

je  schizofrenik nebezpečný, jestli je hloupý nebo zanedbaný. 

 

 

Operacionalizace  

Předmětem mého výzkumu je Postoj společnosti k lidem s duševním onemocněním 

schizofrenií. Tuto nezávisle proměnnou zkoumám pomocí otázek, jako jsou například 

„Je schizofrenik nebezpečný?“, „Je schizofrenik hloupý?“. Dále mám otázky týkající 

se rodiny, jestli někdy mluvili s rodiči o lidech s duševním onemocněním. Zajímá mě, 

jestli se někdy se schizofrenikem setkali a jestli mají nějaké pozitivní nebo negativní 

zkušenosti. Jestli by jim vadilo, kdyby schizofrenik byl jejich kolegou v práci 

nebo sousedem. 

 
 



 45 

Zkoumaná populace, strategie výzkumu a sběr dat 

Respondenti, kteří dotazník vyplňovali, byli vybráni náhodně. Vybírala jsem ve všech 

věkových kategoriích. Vzorek zahrnuje 30 respondentů, kterým byly rozdány dotazníky, 

a oni je sami vyplnili. Získaná data jsem nejprve na základě logiky výzkumu upravila 

kategorizací jednotlivých proměnných a údaje jsem statisticky zpracovala v aplikaci MS 

Excel pomocí kontingenční tabulky. Mé zjištění se týkají jen malého vzorku 

respondentů, tudíž nemůžu zobecnit jejich platnost na celou populaci. 
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B: EMPIRICKÁ ZJIŠTĚNÍ A JEJICH INTERPRETACE 

 

Základní charakteristiky výběrového souboru 

 

Respondenti, kterých jsem se dotazovala, jsou z větší části lidé ve věku 15-25 let (40%). 

Další skupinou respondentů jsou lidé starší 60 let (23%). A lidé od 25-60 jsou 

zastoupeni 20%. Polovina respondentů z mého vzorku má málo volnočasových aktivit. 

60%  respondentů měla spíše volnější výchovu. 60% respondentů musí šetřit, 

aby si mohli dovolit i dražší věci. 

 

Máte nějaké volnočasové aktivity? 
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Analýza postoje celého souboru 

 

První otázkou jsem chtěla zjistit, co respondenti o schizofrenii vědí. Položila jsem tedy 

otázku Kdo je podle vašeho mínění schizofrenik? 

 

vážně psychicky nemocný člověk 43,33% 

člověk, který má více osobností 20,00% 

člověk, který trpí halucinacemi 36,67% 
 

 

 

43 % respondentů odpovědělo, že je to vážně psychicky nemocný člověk. 37%, že je to 

člověk trpící halucinacemi a nejméně (20%), že je to člověk, který má více osobností.  
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Je schizofrenik nebezpečný? 
 
 

ano, rozhodně souhlasím 17% 

spíše souhlasím 47% 

spíše nesouhlasím 37% 

 
 

 
 
Faktory, které s odpověďmi mohou souviset jsou věk, vzdělání, pohlaví, výchova rodičů 

nebo také volnočasové aktivity. 
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Další otázkou je, jaký je váš názor na schizofreniky? 

 

je to normální člověk 13,33% 

je to člověk, který se trochu 
odlišuje 23,33% 

je to člověk, který je hodně 
odlišný 30,00% 

není to normální člověk 33,33% 

 

 

 

 

33% respondentů odpovědělo, že schizofrenika nepovažují za normálního člověka. 

O něco méně (30%), že je to člověk, který se hodně odlišuje. 23% odpovědělo, 

že je to trochu odlišný člověk a nejméně respondentů (13%), že je to normální člověk. 
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C: ZÁVĚR VÝZKUMU 

 

Výzkum byl proveden z pouze malého množství respondentů, což je jen malý 

vzorek a nemůžeme tedy zobecnit jeho platnost na celou populaci. Přesto má zjištění 

přinesla hlubší vzhled do zkoumané problematiky.  

Můj výzkum ukázal, že více jak třetina respondentů nepovažuje člověka 

se schizofrenií za normálního člověka.  Myslím si, že je to dáno médii, které často 

ukazují jenom to negativní o schizofrenii a dnešní společnost se nemá kde dozvědět 

něco více o této nemoci. Také si polovina respondentů myslí, že schizofrenik je lidem 

nebezpečný. To souvisí také s tím, co jsem tu již napsala o médiích. Polovině 

z dotazovaných respondentů by vadilo, kdyby byl schizofrenik jejich sousedem 

nebo kolegou v práci. Více jak třetina nikdy nemluvili se svými rodiči o lidech 

s duševním onemocněním. Myslím si, že je to stále téma, o kterém se moc nemluví, 

lidé si stále nechtějí přiznat, že schizofrenie je nemoc jako každá jiná.  Polovina 

z dotázaných respondentů jsou pracující lidé, třetina je v důchodu a třetina 

jsou studenti. Většina z nich má jen málo volnočasových aktivit, byli vychováváni spíše 

volnější výchovou, a peníze v jejich rodině jim nestačí na vše, musí šetřit, aby si mohli 

koupit dražší věci. 
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10  Diskuze 
 

Ke své absolventské práci jsem si vybrala téma Schizofrenie pohledem 

sociálního pracovníka. Schizofrenie a duševní nemoci celkově mě vždy velmi zajímaly 

a chtěla jsem se o nich dozvědět mnoho informací. Díky této práci se mi to povedlo, 

protože jsem se dostala ke spoustě zajímavých publikací o této nemoci a docházela 

jsem na praxi, kde jsem se schizofreniky setkávala. Nejvíce mi pomohly publikace 

Od Evy Češkové - Schizofrenie a její léčba a dále od Lucie Motlové a Františka 

Koukolíka- Schizofrenie,Neurobiologie, klinický obraz, terapie. Dalším přínosným 

zdrojem do mé absolventské práce byla publikace od Zbyňka Vybírala a Františka 

Roubala- Současná psychoterapie.  

Ve své práci jsem se převážně věnovala popisu schizofrenie, protože si myslím, 

že tato nemoc není u veřejnosti moc známá a chtěla jsem ji ukázat tak, aby každý mohl 

mít možnost se o ní dozvědět. V další části jsem se věnovala zařízení Fokusu, sdružení 

pro péči o duševně nemocné, protože jsem tam docházela na praxi a se schizofreniky 

jsem se zde setkávala. Překvapilo mě, že spousta lidí z Mladé Boleslavi neví, že Fokus 

existuje a co to je. Přitom má v Mladé Boleslavi hodně center. Domnívám se, že lidé 

schizofreniky a další duševně nemocné přehlížejí. Když jsem někde řekla téma 

své absolventské práce, dostalo se mi spousty negativních reakcí. 

Při vytváření a realizování výzkumu na téma Pohled společnosti na lidi 

s duševním onemocněním schizofrenií jsem byla velmi překvapená. Dotazník jsem dala 

30 respondentům a vrátila se mi necelá polovina. Někteří lidé na dotaz proč dotazník 

nevyplnili, nechtěli odpovědět a další lidé řekli, že když si přečetli název, tak dotazník 

rovnou vyhodili, že s tímto nechtějí mít nic společného. Myslím si, že lidé mají k této 

problematice velký odstup z důvodu strachu, stydí se o něčem takovém mluvit. 

Pro společnost znamená slovo duševně nemocný tabu. O těchto věcech se dnes moc 

nemluví, myslím si, že je to škoda, protože lidé s touto nemocí jsou odsouzeni 

k celoživotnímu opovrhování a stranění se od okolního světa. Všichni schizofrenici 

nejsou nebezpeční a zlí, najdou se mezi nimi i tací, kteří jsou velmi chytří a inteligentní. 

Při práci ve Fokusu jsem si začala uvědomovat, že schizofrenici jsou z velké části 

lidé, kteří žijí normální život, mají děti, starají se o domácnost apod. Myslím si, 
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že společnost by se měla setkat s takovými klienty a poznat, že takový rozdíl mezi nimi 

není.  
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Závěr 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala především onemocněním 

schizofrenií. Dále uvádím koncepty sociální práce s lidmi s duševním onemocněním 

a popsala jsem zařízení Fokus, sdružení pro péči o duševně nemocné. 

Vybrala jsem si téma Schizofrenie pohledem sociálního pracovníka, protože  

schizofrenie je nemoc, která není mezi laickou veřejností moc známá a chtěla jsem 

se o ní dozvědět více. Téma schizofrenie pohledem sociálního pracovníka se mi zdá 

zajímavé. Chtěla jsem na schizofrenii upozornit a prozkoumat toto neprobádané téma. 

Podívat se na něj očima sociálního pracovníka a také společnosti. Domnívám se, že cíle, 

které jsem si stanovila, jsem splnila. Velmi mi pomohla praxe ve Fokusu. Docházela 

jsem tam celý rok a z tohoto pracoviště jsem čerpala mnoho informací. Pracovala jsem 

mezi terapeuty a sociálními pracovnicemi, takže jsem měla možnost nahlížet 

na schizofrenii pohledem sociálního pracovníka. Pomáhat schizofrenikům začleňovat 

se do společnosti, vytvářet s nimi rehabilitační plány a pomáhat jim nejen s prací 

ale i s běžnými problémy. 

V teoretické části popisuji koncepty sociální práce s duševně nemocnými, 

schizofrenii, typy schizofrenií, symptomy, epidemiologii, prognózu, etiologii, rodiny 

schizofreniků a psychoterapii. Chtěla jsem, aby  tato práce dostatečně popsala 

schizofrenii a myslím si, že se to povedlo. Tato práce může pomáhat studentům 

nebo veřejnosti pohlížet na schizofrenii z jiného pohledu. 

 V mé praktické části jsem vytvořila dvě kazuistiky, výzkum na téma Pohled 

společnosti na lidi s onemocněním schizofrenií a popsala Fokus, sdružení pro péči 

o duševně nemocné. Nejtěžší bylo pro mě sestavit dotazník a zrealizovat výzkum. 

Nejvíce mě překvapilo, že mi někteří lidé nechtěli odpovídat. Proto jsem poprosila své 

známé, aby mi dotazník anonymně vyplnili. Dotazník nakonec vyplnilo 30 respondentů. 

Výsledky mého výzkumu mě velmi překvapily. Mnoho lidí má negativní pohled 

na klienty se schizofrenií. Jedna z mých otázek byla, jestli by lidem vadilo, 

kdyby schizofrenik byl jejich sousedem nebo kolegou. Mnoho lidí odpovědělo, že 

by nebyli rádi. Tímto výzkumem jsem chtěla zjistit, jak společnost pohlíží na lidi 

se schizofrenií. Věková skupina respondentů byla od 15 do 65 let. Dále mám 

v praktické části dvě kazuistiky. Schizofrenici, o kterých jsem kazuistiky vypracovávala, 
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jsou klienti Fokusu, takže jsem se s nimi potkávala na praxi. Fokus jsem popisovala, 

protože jsem tam rok docházela na praxi. Líbí se mi kolik má pracovišť a to, 

že schizofrenici mají na výběr kde pracovat nebo rehabilitovat podle toho co zvládnou. 

Tato práce pro mě byla obohacující, protože mi pomohla k hlubšímu náhledu 

na problematiku schizofrenie. Práce ve Fokusu mi dala možnost podívat 

se na schizofrenii pohledem sociálního pracovníka a terapeuta.  
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Summary 

 

Schizophrenia from a Social Worker Point of View 

 

People are not acquainted with schizophrenia too much. The main aim of the 

assignment is to explain the problem of schizophrenia with emphasis on the needs of a 

social worker.   

Therefore there are described the concepts of social work with the mentally disabled 

in the theoretical part. These concepts describe the work of a social worker with the 

mentally disabled, as well as  how the social worker may help the mentally disabled  to 

integrate them  into society. 

In the assignment practical training in Focus - the association for care of 

mentally disabled people is described. The assignment describes the theoretical 

concepts of social work with mentally disabled, schizophrenia, types of schizophrenia 

and its symptoms, epidemiology, prognosis, etiology, families of schizophrenics and 

psychotherapy. The assignment may help other students or the general public to look 

at schizophrenia from different points of view.  The people are ashamed of having 

schizophrenia. 

 It is divided mind, but also the failure of many mental functions: thinking, perception, 

motor skills, personality, attention or memory. Schizophrenia is a psychotic disorder. 

Approximately 1% of the population is affected by it, it means every hundredth man. 

The disease usually occurs between 15 and 35 years and the gender plays a role. 

About 10% of schizophrenics commit suicide and end their lives. Treatment is 

expensive, often long lasting and many people with schizophrenia have a reduced 

ability to work. Typical schizophrenic symptoms are hallucinations and delusions. 

Schizophrenia is treated with antipsychotic drugs. 

In the practical part two case histories are described, as well as the survey with 

the aim to detect the view of society on people with schizophrenia, finally the 

association for care of the mentally ill people Focus. The most difficult part of the 

assignment seems to be the questionnaire and the survey. 30 respondents aged 15 – 

65 years answered the questions with the surprising results e. g. they would mind 
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living in the neighborhood of a person with a schizophrenia. It was found out that 

many people have negative views on people with schizophrenia.  The case histories 

deal with the clients who are the clients of Focus. The priority of Focus is the fact that 

it has several workplaces.  Schizophrenics may choose where to work or undergo 

rehabilitation in relation to the level of their disability. 

 

Key words: schizophrenia, social worker, psychotherapy, mental illness, epidemiology, 

etiology 
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Příloha č. 1 
 
Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. 
Náměstí 5. května č. 2 
250 88  Čelákovice 

 
Dobrý den, mohl(a) byste naší škole pomoci s výzkumem, který realizuji v rámci 

své absolventské práce? Tento dotazník je anonymní a délka vyplňování vám nezabere 
déle než 10 minut. Správné ani špatné odpovědi neexistují, je důležitý jen váš vlastní 
názor. 
 

Postoj společnosti k lidem s duševním onemocněním 
schizofrenií 
 

Vyberte z uvedených odpovědí a zaškrtněte pouze jednu 

Q1)Kdo je podle vás schizofrenik? 

1. Je to člověk, který je vážně psychicky nemocný. 

2. Je to člověk, který trpí halucinacemi. 

3. Je to člověk, který má více osobností. 

4. Je to člověk, který trpí depresemi. 

 

Q2)Jaký je váš názor na člověka se schizofrenií  

1. Považuji ho za normálního člověka 

2. Je to člověk, který se trochu odlišuje 

3. Je to člověk, který je velmi odlišný 

4. Nepovažuji ho za normálního člověka 

U těchto výroků zaškrtněte jednu z uvedených možností 

 

Q3)Schizofrenik je člověk, který je lidem nebezpečný 

1. Ano, rozhodně souhlasím 

2. Spíše souhlasím 

3. Spíše nesouhlasím 

4. Ne, rozhodně nesouhlasím 
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Příloha č. 1 - pokračování 

 

Q4)Schizofrenik je člověk, který je hloupý 

1. Ano, rozhodně souhlasím 

2. Spíše souhlasím 

3. Spíše nesouhlasím 

4. Ne, rozhodně nesouhlasím 

 

Q5)Schizofrenik je člověk, který je zanedbaný 

1. Ano, rozhodně souhlasím 

2. Spíše souhlasím 

3. Spíše nesouhlasím 

4. Ne, rozhodně nesouhlasím 

Vyberte vždy jednu z uvedených odpovědí a zaškrtněte 

 

Q6)Vadilo by vám, kdyby schizofrenik byl vaším kolegou v práci? 

1. Rozhodně ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Rozhodně ne 

 

Q7)Vadilo by vám, kdyby schizofrenik byl vaším sousedem? 

1. Rozhodně ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 

4. Rozhodně ne 

 

Q8)Mluvili jste někdy s rodiči o lidech s duševním onemocněním? 

1. Rozhodně ano 

2. Spíše ano 

3. Spíše ne 
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4. Rozhodně ne 

Příloha č. 1 - pokračování 

 

Q9)Setkali jste se někdy s člověkem se schizofrenií? 

1. Ano 

2. Ne 

3. Nevím 

 

Q10)Máte nějaké pozitivní zkušenosti se schizofreniky? 

1. Ano, mám 

2. Ne, nemám  

Pokud ano, 

vysvětlete:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

Q11)Máte nějaké negativní zkušenosti se schizofreniky? 

1. Ano, mám 

2. Ne, nemám 

Pokud ano, 

vysvětlete:………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

Odpovídejte vždy pouze na jednu z uvedených odpovědí 

Q12)Vaše pohlaví? 

1. Žena 

2. Muž 

 

Q13)Kolik je vám let? 

1. 15-25 

2. 25-40 

3. 40-60 

4. 60 a více 
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Příloha č. 1 - pokračování 

Q14)Jste pracující člověk? 

1. Ano, pracuji  

2. Ne, jsem nezaměstnaný(á) 

3. Ne, jsem student 

 

Q15)Jaké máte vzdělání? 

1. Základní škola 

2. Odborné učiliště 

3. Střední škola 

4. Vysoká škola 

 

Q16)Máte nějaké volnočasové aktivity? 

1. Ano, mám spousty volnočasových aktivit 

2. Mám jen málo volnočasových aktivit 

3. Nemám žádné volnočasové aktivity 

 

Q17)Jakou výchovu preferovali (preferují) vaši rodiče? 

1. Spíše autoritativní výchovu 

2. Spíše volnější výchovu 

 

Q18)Jak vystačíte ve své rodině se svými příjmy? 

1. Peníze nám stačí na vše. 

2. Musíme šetřit, abychom si mohli koupit dražší věci. 

3. Máme peníze jen na levné věci. 

4. Často nemáme ani na nejlevnější věci. 

 

 

 

 



 64 

 

Příloha č. 2 

Dotazník-dílny Fokusu z pohledu klienta 
 

Jméno ………………………………………………………………………………………….... 

Datum ………………………………………………………………………………………….... 

 

V jakých dílnách fokusu jste již pracoval/a? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Kde se vám nejvíce líbilo a proč? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

Co vám osobně na těchto pracovištích pomohlo? Např. psychicky nebo co se týče 

pracovních zkušeností. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 Máte pocit, že vám určité pracoviště dalo nějaké zkušenosti, které můžete uplatnit 

v soukromém životě? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Zaznamenal/a jste na sobě nějaké pokroky, když jste byl/a na konkrétním pracovišti? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 
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Příloha č. 2 - pokračování 

 

Víte co je rehabilitační plán? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

Vyplňoval/a jste ho na těchto pracovištích? A porozuměl/a jste mu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Jak probíhala rehabilitace v určitých dílnách?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Dodržoval/a jste s terapeuty rehabilitační plán, který jste si stanovily? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Co jste v dílnách Fokusu dělal/a? Věnovali se vám terapeuti? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Měl/a jste v některé z dílen nějaké problémy? Např. s kolektivem nebo s terapeuty? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 
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Příloha č. 2 - pokračování 

 

Změnil/a byste něco na těchto pracovištích? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Jaká práce vám nejvíce vyhovovala a proč?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Chtěl/a byste se nějaké z prací, které jste si vyzkoušel/a ve Fokusu věnovat do 

budoucna? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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