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Úvod 

 

Jako téma absolventské práce jsem si vybrala: Začlenění osob se schizofrenií 

do    společnosti. 

Téma práce jsem si zvolila, protože bych ráda v této práci přiblížila skupinu lidí 

se schizofrenií. Popsat toto onemocnění a také zjistit, jaké mají možnosti v zaměstnání 

ale i v běžném životě. 

Schizofrenie je velmi závažné onemocnění. Jedná se o onemocnění částečně 

geneticky podmíněné, které začíná většinou v postadolescentním  věku.  

A proto bychom se měli snažit pochopit chování lidí se schizofrenií. 

Schizofrenie je porucha či nemoc, která se navenek nijak nemusí projevovat. 

Nedokážeme určit, jestli je člověk schizofrenik, když ho potkáme na ulici, pokud se sám 

nechová nijak nápadně.  

Dnešní veřejnost toho mnoho o schizofrenicích neví, není to skupina osob, 

o kterou by se společnost zajímala, a vedly se o ní diskuse, jako třeba o bezdomovcích, 

drogově závislých a dalších skupinách, o kterých se mluví mnohem víc a to zřejmě 

proto, že jsou lidem více na očích, denně se s nimi můžeme setkat venku na ulici. 

Kdežto se schizofrenní osobou se málokdo setká.  Mnoho lidí se domnívá, 

že schizofrenici jsou osoby nebezpečné a patří za mříže psychiatrických léčeben. 

Právě proto jsem se na tuto skupinu osob zaměřila, abych zjistila 

jaký je doopravdy postoj veřejnosti ke schizofrenikům. A také bych ráda zjistila, 

jaké mají dnes možnosti zařazení do společnosti. 

   

 

 

 



 
 

7 

1 Cíle absolventské práce 

 

 

1.1. Hlavní cíl 

- zjistit, jaké jsou možnosti začlenění schizofreniků do společnosti,  

- jaký je postoj respondentů ke schizofrenikům 

 

 

1.2. Dílčí cíle 

-  seznámit se s obecnou charakteristikou schizofrenie 

-  přiblížit osobnost schizofrenika 

-  zjistit jednotlivé formy pomoci (nadace, chráněné dílny) 

-  zjistit zdali jsou i jiné formy pomoci, které by jim mohli pomoci k integraci 

-  vypracovat dotazník, zjistit postoj respondentů ke schizofrenním osobám 
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2 Teoretická část  

2.1. Schizofrenie 

2.1.1. Definice 

Schizofrenie je velmi závažné duševní onemocnění, které většinou začíná kolem 

šestnáctého až pětadvacátého věku života. Samozřejmě se může objevit i v dřívější 

době, ale není tak častá.  

Jedná se o poruchu myšlení. Schizofrenie se projevuje hluboce zkresleným 

vnímáním reality, progresivním rozpadem myšlení, nezvyklým chováním a obzvláště 

sociálním stažením, či netečností.  Schizofrenie je vývojovou poruchou, založenou 

na určitých změnách v neuroanatomii a neurochemii mozkové tkáně. Bezprostřední 

počátek onemocnění bývá většinou plíživý, často doprovázený zastřeným vědomím, 

bouřlivými poruchami chování a halucinacemi. [ www.wikipedia.org,1] 

 

Na tomto obrázku jsou vidět změny na mozku schizofrenního jedince (např. 

Zvětšení mozkových komor) 

2.1.2. Faktory vzniku schizofrenie  

http://www.wikipedia.org/
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Vznik schizofrenie může ovlivnit hned několik faktorů, a to biologické, sociální 

a psychologické. 

Mezi biologické patří genetické vlivy, neurovývojové změny, které se prokazují 

drobnými anatomickými anomáliemi v limbickém systému, na těchto anomáliích 

se mohou podílet vlivy infekční, trauma prenatální a perinatální. [RABOCH, 

PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006, s. 73] 

Dalším faktorem je faktor sociální. Tento faktor ukazuje na větší výskyt schizofrenie 

u nižších společenských vrstev. To je dáno do značné míry tím, že schizofrenie vede 

k propadu na společenském žebříčku snížením možností získat a uplatnit vyšší 

kvalifikaci. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006, s. 74] 

A posledním faktorem je psychologický.  

Některé výzkumy naznačily možný vliv rodiny na vznik schizofrenie. Zjistilo se, 

že by rodina mohla také podstatně ovlivnit ať už vznik nebo i rozvoj schizofrenie. 

Jde o situaci, kdy je na dítě kladen velký tlak a ono je nuceno plnit očekávání svých 

rodičů. Každý projev jeho vůle je korigován rodiči. Ti, i když ne nijak násilnou formou, 

ho neustále shazují, shazují jeho hodnoty, schopnosti, návrhy atd.  Tím, že se naučí 

plnit očekávání druhých, potlačí své vlastní já a naučí se přizpůsobovat. Dochází 

k tzv. personifikaci, kdy člověk přejímá stále více a více charakteristik druhých osob. 

A toto může podpořit vznik schizofrenie. [FÜRST, 1997] 

 

2.1.3. Symptomy schizofrenie 

Symptomů objevujících se u schizofrenie je mnoho, ale ne vždy se musí projevit 

úplně všechny. K diagnostice schizofrenie stačí přítomnost alespoň jednoho z příznaků. 

Mezi nejčastější patří halucinace a bludy, poruchy myšlení, poruchy vnímání 

a efektivity. To jsou nejčastější příznaky schizofrenie. 

Pro včasnou diagnostiku je důležité posouzení, zda v chorobném obraze převládá 

pozitivní nebo negativní symptomatika.  
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Jako pozitivní symptomatiku označujeme příznaky, které se v psychice zdravého 

člověka nevyskytují. Vzniká dojem, jakoby psychická aktivita jedince byla o tyto 

fenomény rozšířena. Jedná se např. výskyt halucinací, bludů vzrušenosti, stereotypie, 

bizarní projevy, impulzy. *DUŠEK, VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

Jako negativní symptomatika se označují projevy, které proti normě znamenají 

minus, ochuzení psychiky. Např. psychomotorický útlum, zpomalení reaktivity, 

autismus, katatonní neproduktivní symptomatiku, jako je negativismus, katalepsie. 

*DUŠEK, VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

 Nyní si je rozdělíme do jednotlivých skupin a trochu si je rozepíšeme. 

Porucha myšlení 

 Myšlení se projevuje jako nesouvislé, nelogické, roztěkané. Věty 

jsou nakousnuty a nedokončeny. Tuto útržkovitost myšlenek postižený někdy bludně 

interpretuje tak, že obviňuje jiné osoby, že ho zbavují myšlenek. Dvě myšlenky 

jsou shrnuty do jednoho pojmu. U mnoha schizofreniků je nápadná řeč, která působí 

často nabubřele a nepřirozeně. [FÜRST, 1997, s. 179] 

Porucha vnímání 

 Převahy nabývá charakter a výraz vnímaného předmětu. Pozorování ulpívá 

na detailu a pomíjí celkový vjem. Charakteristická pro mnohé schizofreniky 

je domněnka, že jsou středem vnímání jiných, neustále mají pocit, že je někdo 

pozoruje. To. Že jsou předmětem neustálého pozorování, vyvolává v nich pocit 

ohrožení prostředím. Jako cizí je prožívání nejen prostředí, nýbrž i vlastní osoba. 

*FÜRST, 1997, s. 179] 

Porucha efektivity 

 Citové projevy jsou mnohotvárné a střídavé. Objevuje se rozladěnost. 

Charakteristická je nestabilita nálady. U velké části schizofreniků je v popředí strach, 

který v nejextrémnějších případech vyvolává bludné zážitky. Pocity se zdají chudé, 

na mrtvém bodě, nebo jsou omezeny na malou oblast. Únik do vlastního nitra může jít 

tak daleko, že schizofrenik již vůbec nemluví (mutismus) a neprojevuje se žádnými 
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gesty jako reakcí na prostředí. Je to „předstírání smrti“, pokus již vůbec zde nebýt – 

je to „ schizofrenická sebevražda“. Existují ale i jiné formy schizofrenie, 

které jsou charakterizovány nadnesenou, rozpustilou, uvolněnou náladou.* FÜRST, 

1997, s. 179] 

Autismus 

Toto stadium je charakteristické uzavřením se v sobě bez vztahu k vnějšímu světu. 

Dochází ke ztrátě vztahů k realitě. Schizofrenik jako neautonomní osoba žije uzavřen 

mezi samotou a závislostí na jiných.[ FÜRST, 1997+ 

Ambivalence 

Uzavření do sebe znamená izolaci a samotu. Schizofrenik velice trpí touto 

samotou a nepřeje se nic toužebněji než vztah k ostatním. Toho se však zároveň 

nejvíce obává. Rozporné úsilí nazýváme ambivalencí. Je důvodem často nepřirozeného, 

strojeného postoje, stejně jako nejistého, rozporného a mnohdy nepřiměřeného 

a přemrštěného chování.  [FÜRST, 1997, s. 180+   

2.1.4. Psychopatologické pojmy 

Jelikož se u schizofrenie neustále hovoří o halucinacích a bludech, myslím si, 

že by bylo dobré si tyto dva pojmy vysvětlit. 

Blud 

Blud je privátní, život určující a zpravidla nezměnitelné přesvědčení člověka o sobě 

samém a o jeho světě. Blud charakterizuje především zvláštní interpretace světa, určitý 

druh vlastní skutečnosti. Blud formuje zvláštní vztah nemocného ke světu. Obsahy 

bludů závisí na kulturních a společenských podmínkách, na rozpoložení a osobnosti 

nemocného. Schizofrenici se většinou cítí být pronásledováni, pozorováni 

nebo poškozováni. Blud je projekcí vnitřního prožívání do světa. Téma bludu se vždy 

vztahuje k osobní historii. [RAHN, MAHNKOPF, 2000] 

 

 

Halucinace 
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Halucinace (přelud) musí být odlišeny od u zdravých osob se objevujících iluzí. 

Existují halucinace všech smyslů. U schizofrenie se objevují většinou akustické 

halucinace. Obecně mohou halucinace imponovat amorfně (pacientka s vleklými 

poruchami spánku slyší v noci klapat nádobí) nebo mohou přebírat konkrétní charakter 

(postavy trpaslíků seděly na skříni v pokoji). Charakter vnímání halucinací se pohybuje 

mezi smyslovým zážitkem a zkušeností blízké představě. [RAHN, MAHNKOPF, 2000] 

 

2.1.5. Dělení 

Je několik typů schizofrenie a každá z nich má i jiné příznaky, jinak se projevuje. 

Paranoidní 

Nejčastější forma, v popředí jsou perzekuční bludy a halucinace. V chování se může 

projevit agresivita zaměřená proti domnělým nepřátelům. Časté jsou intrapsychické 

halucinace, které vedou k přesvědčení o vlastních telepatických schopnostech, 

nebo že jsou schizofrenikovi myšlenky odnímány a zveřejňovány, nebo naopak 

jsou mu cizí myšlenky vkládány. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006+ 

Hebefrenií 

Je typická pro adolescentní věk. Objevuje se mezi 15. a 25. rokem života. 

V počátcích je někdy obtížné ji odlišit od bouřlivě probíhající puberty. Nápadné 

je dezorganizované myšlení, sklon k pseudofilozofování, grimasování. Halucinace 

a bludy nejsou pro tuto formu typické. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006+ 

 Katatonní 

Vzácná forma. Projevuje se poruchami chování. Objevují se neobvyklé pohyby, 

impulzivní činy. Objevuje se buď nepohyblivost (osoba zůstane strnule stát v jedné 

pozici, která může být i bolestivá) nebo převládá prudká pohyblivost. [RABOCH, 

PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006+ 

 

Nediferencovaná 
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Nelze s určitostí zařadit mezi předchozí tři formy. 

Postschizofrenní deprese 

Diagnostikuje se tehdy, když pacient v posledním roce měl jasné schizofrenní 

příznaky a nejméně v posledních dvou týdnech byly patrné projevy deprese 

při současném přetrvávání schizofrenních příznaků. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 

2006] 

Reziduální schizofrenie 

Označuje chronický průběh schizofrenie, u níž po zmírnění nebo vymizení 

pozitivních příznaků přetrvávají převážně negativní příznaky. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, 

JANOTOVÁ, 2006+ 

Simplexní schizofrenie 

Tato forma se vyvíjí plíživě bez pozitivních příznaků, dominuje prohlubující 

se autismus, alogie, emoční otupělost, hypobulie. Pacient nenavazuje s nikým kontakt, 

většinu dne se bez zájmu povaluje, straní se společnosti a činnosti. [RABOCH, 

PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006+ 

Jiná schizofrenie  

Sem lze zahrnout cenestopatickou Huberovu schizofrenii, která se projevuje 

hypochondrickými stesky, pro které je pacient často dlouhodobě vyšetřován 

s negativním somatickým a laboratorním nálezem. Schizofrenní podstatu stesků 

zpravidla ozřejmí až jejich narůstající bizarnost a výskyt některých typických 

schizofrenních projevů. [RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006+ 

 

2.1.6. Diagnostika  

Pokud máme u člověka podezření na schizofrenii, nejdříve se musí provést klinické 

vyšetření, kde pátráme po formálních a obsahových poruchách myšlení, a jednotlivých 

příznacích schizofrenie jako inadekvátní chování, neologismy, bizarnosti v chování. 
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Dále se provádí objektivní anamnéza. Zde se sbírají informace od příbuzných 

a rodinných příslušníků, o změně v chování jedince, ve vztazích k ostatním. A naposledy 

se provádí psychologické vyšetření, které je velmi důležité pro určení diagnózy.  

Za obecná pro diagnostiku schizofrenie jsou podle MKN-10 považována následující 

kritéria: 

Musí být přítomen alespoň jeden z následujících projevů: 

- ozvučování myšlenek, vkládání, odnímání nebo vysílání myšlenek 

- bludy ovlivňování, ovládání, kontrolování či bludné vnímání 

- sluchové halucinace, které komentují chování pacienta, nebo o něm mezi sebou 

rozmlouvají, sluchové halucinace přicházející z určité části těla 

- trvalé bludy, které jsou v dané kultuře nepatřičné 

Musí být přítomny dva z následujících projevů: 

- přetrvávající halucinace, které jsou provázeny prchavými bludy, 

nebo přetrvávajícími ovládavými představami 

- zárazy, vkládání myšlenek a z toho vyplývající inkoherence nebo neologismy 

- katatonní projevy 

- negativní příznaky 

- výrazné a nápadné kvalitativní změny osobnosti (ztráta zájmů, nečinnost) 

*DUŠEK, VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, 2005] 

 

 

2.1.7. Terapie a léčba 

Léčba je velmi zdlouhavá, trvá po celý život. Schizofrenii nelze nikdy vyléčit, jedná 

se o celoživotní onemocnění. Lze však pomocí léčby a léků dnes dostupných pro léčbu 
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schizofrenie, dosáhnout takového stavu u nemocného, že je stabilní a dokáže 

tak zvládnout každodenní život, někdy je možné i pracovní zařazení pacienta.  

Schizofrenii je nutné léčit pomocí léků, nejčastěji se používají neuroleptika. 

Alternativně, u odolných forem schizofrenie (podobně jako u deprese), se uplatní 

elektrokonvulzivní terapie. [www.schizofrenie.psychoweb.cz,2]    

 

Akutní schizofrenní symptomatiku léčíme v lůžkovém oddělení.  

U léčby schizofrenie jsou největším problémem vedlejší účinky léků. K nejčastějším 

nežádoucím účinkům patří: 

- Pocení 

- Suchost sliznic 

- Pokles libida a potence 

- Anorgasmie 

- Zácpa 

- Poruchy menstruačního cyklu 

- A další 

[RABOCH, PAVLOVSKÝ, JANOTOVÁ, 2006+ 

 

Vedle léčby lékař je pro pacienta důležitá psychoterapie, která se snaží pomoci 

pacientovi se co nejlépe znovu začlenit do společnosti. A o tom si budeme psát dále 

v dalších kapitolách. 
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3 Začlenění osoby se schizofrenií 

Začlenění osoby se schizofrenií do normální společnosti je velmi obtížné a vyžaduje 

to značnou dávku trpělivosti a také hodně času.  Protože proces začlenění 

nebo také integrace, je dlouhodobý. Není to záležitost jednoho týdne či měsíce, 

ale i roků a někdy se může stát, že se integrace jedince vůbec nezdaří, a takový jedinec 

se neustále vrací zpět na začátek. 

Důležitá je komplexní psychiatrická rehabilitace, která pomůže k lepšímu začlenění 

do společnosti, v co možná nejkratším čase. Tuto rehabilitaci nejčastěji pacient 

postupuje v Psychiatrické léčebně. Ale častěji se s ní setká v různých organizacích 

a nadacích, které si teď popíšeme a popíšeme si i jejich fungování a možnosti pomoci 

pro lepší začlenění osob se schizofrenií do společnosti.  

Tyto organizace nefungují dlouho, je to pár desítek let co začaly konat svoji činnost, 

a začaly se tak zabývat pomocí lidem nemocných schizofrenií. Do této doby 

se o schizofrenii moc nemluvilo a většina lidí končila v ústavech a psychiatrických 

léčebnách. 

 

3.1. Fokus 

 

Občanské sdružení Fokus je nestátní nezisková organizace 

poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech 

Mladoboleslavska a Nymburka.  Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován 

jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem těchto služeb je zvýšení kvality života 

klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. 

Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. 

Fokus je dobrovolným nepolitickým sdružením odborníků, uživatelů služeb a jejich 

příbuzných a blízkých.  



 
 

17 

Prostředky pro svoji činnost získává ze státních dotací, grantů, sponzorských darů 

a také z výnosů výrobků nebo produktů některých dílen. [www.fokus-mb-cz,3] 

Jsou zde umístěni pouze lidé se schizofrenií. Můžou zde být umístěni maximálně 

lidé s kombinací schizofrenie a lehké mentální retardace. 

3.2. Důvod vzniku 

Fokus vznikl pro lidi, kteří se po době nemoci vracejí zpátky do normálního života. 

Většinou jsou to klienti, kteří mají za sebou ústavní péči v psychiatrické léčebně, 

to může být nebo i je velkou překážkou v návratu do společnosti, a proto je tu Fokus, 

aby jim trochu s  návratem pomohl.  Ústavní léčba spíš než by jim pomohla, je spíše 

odtrhuje od společnosti. 

Fokus chce umožnit lidem s psychickými potížemi komplexní rehabilitaci, 

poskytnout jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a vrátit jim rovnoprávné 

postavení ve společnosti.*www.fokus-mb.cz,3] 

3.3. Služby pro klienty 

Fokus provozuje čtyři sociálně terapeutické dílny s kapacitou cca 60 míst. Dílny 

slouží jednak pro pracovní rehabilitaci, jednak pro dlouhodobou chráněnou práci. 

Klienti si zde mohou obnovit a zlepšit pracovní dovednosti, schopnost komunikace 

s ostatními lidmi, posílit si sebevědomí. Část klientů přichází do dílen s cílem připravit 

se na práci v běžných podmínkách, jiným jde spíše o to nalézt přes tolerantní 

společenství cestu ze své samoty.[www.fokus-mb.cz, 3] 

3.4. Terénní tým 

Terénní tým vznikl v roce 1995. V zahraničí se můžeme setkat s názvem case 

management, v české Republice se někdy používá výraz případové vedení. Case 

management je základním pilířem práce Fokusu. Základem je přímá spolupráce 

s klientem po celou dobu užívání služeb Fokusu. Terénní tým má sedm pracovníků, 

a to sociální pracovníky a zdravotní sestry.  
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Na začátku si terénní pracovník vyhlédne klienta, kterému potom nabídne služby 

Fokusu, seznámí ho s organizací. Tento pracovník je potom s klientem v kontaktu 

po celou dobu užívání služeb. Tento pracovník může klientovi zprostředkovávat i jiné 

služby, které poskytují však jiní poskytovatelé služeb než je Fokus. Pracovník terénního 

týmu podporuje a provází klienta v jeho každodenním životě. To znamená, 

že pracovník klienta navštěvuje i doma, zajímá se o jeho situaci, ve které se nachází, 

a také mu pomáhá řešit různé obtížné životní problémy, se kterými si klient sám neví 

rady. Pracovník s klientem vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje, kterými oblastmi 

se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na všechny 

problémy, které se v životě klienta vyskytnou. Např. řešení konfliktu, problémy doma 

s rodinou apod. 

Pracovník navštěvuje klienta i v dílnách a zajímá se, jak zvládá práci, 

jaký je v kolektivu. Pokud klient vše zvládá bez problémů, snaží se pracovník, 

který ho má na starosti, posunout ho zas dál, tak aby se mohl začlenit do běžného 

života, najít si práci a samostatně žít. 

3.5. Bazální a diagnostická dílna 

 Tuto dílnu využívají ti klienti, kteří mají zájem o pracovní rehabilitaci a nejsou 

si jistí, zda by zvládli podmínky zaměstnání. V této dílně si mohou klienti vyzkoušet 

své základní sociální a pracovní schopnosti a dovednosti. Podle toho, jak to budou 

zvládat se rozhodnou pro využití dalších služeb Fokusu, za které již mohou pobýrat 

mzdu. Klienti v bazální dílně nemají podepsanou žádnou pracovní smlouvu, pouze 

sepíší rehabilitační dohodu, která popisuje cíle a požadavky klienta, součástí je i plán 

činností. Dohoda se uzavírá na jeden rok, a to z toho důvodu, kdyby si klient rozmyslel, 

že už dále služby nebude využívat nebo přestoupí na jinou službu, tak místo něho tam 

nastoupí někdo jiný.  V dnešní době jsou místa zcela obsazena a další zájemci si musí 

vybrat jinou službu nebo si počkat až se místo uvolní. 

 V této bazální dílně si klienti osvojují základní pracovní dovednosti. Vyrábějí zde 

keramické výrobky, papírové výrobky ale i další zajímavé věci. Některé z nich jdou 

potom na prodej na různých akcích pořádaných Fokusem, ale i jinými organizacemi. 

Někteří klienti navštěvují bazální dílnu i z jiného důvodu než je jenom vyzkoušení 
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si svých schopností a dovedností, ale také za účelem setkání a seznámení se s lidmi. 

Nechtějí být sami doma a dílna je vhodným místem pro ně k seznámení a navázání 

aspoň částečně sociálních vazeb. 

 Dílnu mohou navštěvovat každý den v týdnu, nebo jen určité dny, 

které si vyberou. Program dílny je rozdělen na jednotlivé dny. V pondělí a středu 

se věnují jednotlivým výtvarným technikám, to samé i ve čtvrtek a pátek. V pondělí 

a ve středu je navíc i odpolední dílna. V pondělí odpoledne do bazální dílny dovážejí 

klienty z psychiatrické léčebny. Ve středu je vaření a v úterý je pracovní program, 

kde ti co mají zájem, dostanou za počet vyrobených výrobků zaplaceno. 

3.6. Centrum denních aktivit 

 Toto centrum nabízí odpolední programy pro klienty Fokusu i pro klienty 

PL Kosmonosy. Tyto aktivity se konají každý pracovní den, vždy odpoledne. 

Klienti mají na výběr: 

 Filmový kroužek – je každé pondělí, jde o promítání filmů, o které mají klienti 

zájem. Důležité je, aby se program domlouval vždy aspoň měsíc dopředu, z důvodu 

toho, aby byl čas sehnat určený film. Součástí tohoto kroužku je i návštěva kin. 

 Divadelní kroužek – v roce 2004 vznikl kroužek „DIF“. Tento soubor vystupoval 

například i na festivalu Mezi Ploty a na Pojizerských hrách. Tento kroužek probíhá 

v kulturním sále PL Kosmonosy. Vždy dvě hodiny zkoušejí divadelní a relaxační 

techniky. A potom další dvě hodiny probíhá zkouška divadelní hry. 

 Kurzy vaření – jsou každou středu a konají se v prostorách bazální dílny. Klienti 

se zde mohou naučit vařit a sami utváří jídelníček, který si vyzkoušejí uvařit. Součástí 

je i nákup. Za tuto aktivitu klienti platí. 

 Sportovní aktivity – tato aktivita se odvíjí podle zájmu účastníků každý pátek. 

Klienti si mohou zahrát ping-pong, fotbal, plavání. Podle toho co se dohodne. 

3.7. Terapeutická kavárna V PL Kosmonosy 
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 Tato kavárna vznikla v únoru 2005, kavárna slouží klientům Psychiatrické 

léčebny, ale i jejich příbuzným a přátelům. Kapacita je 40 hostů. Kavárna slouží 

i jako pracovně rehabilitační program, protože nejen že klienti sem mohou zajít 

posedět, ale i sami se účastní práce, kdy obsluhují hosty. Jedná se pro pacienty o nácvik 

běžného pracovního programu. 

3.8. Dům na půl cesty 

 Služba je určena jen pro klienty, kteří byli dlouhou dobu hospitalizováni 

v psychiatrické léčebně, a potřebují si obnovit nebo získat dovednosti potřebné 

k samostatnému bydlení. Dům je určen pro osm klientů. V domě mohou klienti strávit 

až dva roky, zároveň si s pomocí pracovníků získávají dovednosti a schopnosti, 

které jim můžou co nejvíce zjednodušit návrat do svého domova. 

 V tomto domě pracují tři pracovníci, nebo také asistenti. Tito pracovníci 

sestavují s klienty osobní rehabilitační plán. Takovýto plán může zahrnovat mnoho 

oblastí (např. práce, volný čas, praktické dovednosti v domácnosti). 

3.9. Zahradnická dílna 

 Je nejstarší dílnou Fokusu. Tato dílna přijímá zakázky, na kterých potom klienti 

pracují a tím si vydělávají peníze. Dílnu vedou profesionální zahradníci. Klienti pracují 

pouze čtyři hodiny denně. Tato práce je fyzicky náročná. Jedná se o zahradnické práce, 

kdy tato dílna spolupracuje s Městským úřadem v Kosmonosech, a podílí se na údržbě 

zámeckého parku.  

3.10. Knihařská a šicí dílna 

 Tyto dílny jsou náročné na přesnost a trpělivost. Šicí dílna se zabývá opravami 

a úpravami oděvů, šitím kostýmů a výrobou masek. Součástí je i půjčovna masek 

a kostýmů. Dílna nabízí klientům možnost získat pracovní dovednosti. Možnost 

si vyzkoušet a vylepšit komunikaci s lidmi. Klienti pracují v dílně 4 až 6 hodin denně, 

podle svých možností. Také jsou zde 3 až 4 místa pro klienty, kteří nemají podepsanou 

smlouvu, ale chtějí si práci v dílně vyzkoušet, jsou to tzv. pracovně rehabilitační místa. 
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3.11. Chráněná dílna Mnichovo Hradiště 

Menší část programu této dílny je péče o zámecký park v Mnichově Hradišti, 

ale hlavní aktivitou je péče o samotný klášter.  V chráněné dílně pracuje 12 klientů 

a 3terapeuti. Pracovníci se starají o provoz ubytovny, udržují park. Jinak činnost 

této dílny je podobná všem ostatním dílnám, jsou zde klienti se zaměstnaneckou 

smlouvou a i v pracovně rehabilitačním programu. Navíc v této dílně mají klienti 

možnost se setkávat s hosty ubytovny a dalšími návštěvníky, což jim dává možnost 

posilovat svoje sociální dovednosti. 

3.12. Agentura podporovaného zaměstnávání 

Agentura pomáhá lidem, kteří nemohou najít nebo si udržet práci. Služba se netýká 

pouze duševně nemocných, ale všech zdravotně či sociálně vyloučených osob. 

Je to časově omezená služba, na dva roky. Hlavním úkolem této služby je získání 

a udržení pracovního místa na trhu práce, dále je to vytváření individuálního plánu, 

tréninku dovedností, mapování trhu práce, podpora při jednání se zaměstnavatelem 

a také možnost asistence při naučení práce. 

Do agentury patří i job club – jde o aktivní zapojení zájemců o práci do procesu 

hledání vhodné pracovní příležitosti. Provádí se nácvik dovedností, které jsou 

pro získání práce nezbytné, probíhá diskuse, předávání zkušeností, hraní rolí. 

Poradenství - Jedná se o poradenství v oblasti vytypování vhodného zaměstnání, 

v problematice pracovně právního vztahu (uzavírání pracovního poměru, minimální 

mzda, pracovní doba apod.), důchodů, registrace na úřadě práce. 

 

Pracovní asistence - Pracovní asistent pomáhá uživateli zorientovat se na pracovišti, 

zprostředkovává komunikaci s nadřízenými a spolupracovníky, učí pracovní návyky 

a kontroluje práci, pomáhá při dojíždění a podporuje klienta i při dalších úkonech, 

které s prací souvisejí. Podpora se postupně snižuje, až je uživatel schopen samostatně 

vykonávat své zaměstnání. 

 

Výuka na PC - Klienti mohou v prostorách agentury absolvovat školení v práci 
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s počítačem. Naučí se základnímu používaní počítačových programů, seznámí 

se s internetem apod. [www.fokus-mb.cz, 3] 

 

Fokus je jediná organizace takového rozsahu u nás, která se zabývá pomocí lidem 

s duševním onemocněním. Nejvíce pomáhá lidem se schizofrenií začlenit se zpátky 

do společnosti, už jen nácvikem jednotlivých dovedností a to sociálních i pracovních. 

Bylo by dobré, kdyby se stát, ale i lidé snažili zakládat další a další organizace po celé 

České Republice. 
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4 Eset 

Další organizací zabývající se pomocí osobám se schizofrenií je sdružení Eset, 

které vzniklo v roce 1995. Hlavním posláním tohoto sdružení je pomoc lidem znovu 

získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit své možnosti a dovednosti 

tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhli plnohodnotného 

života. 

Toto sdružení nabízí mnoho služeb pro klienty. Více než může nabídnout Fokus, 

i když nabídka služeb je podobná. 

4.1. Tréninková resocializační kavárna 

Tato kavárna poskytuje klientům nabídku pracovních míst a to jako obsluha baru 

a úklid kavárny. Kavárna nabízí 12 pracovních míst. K dispozici je klientům i terapeut. 

Klienti zde získávají dovednosti z oblasti práce, volnočasových aktivit, i mezilidských 

vztahů. [www.esethelp.cz,4] 

4.2. Podporované zaměstnání 

Služba je určena osobám s duševním onemocněním, kteří pro získání a udržení 

práce potřebují pomoc a podporu druhé osoby.  Podpora klienta spočívá v pomoci 

výběru vhodné práce, sestavení životopisu, pomoc při orientaci v inzerátech, 

kontaktování zaměstnavatelů, příprava na pracovní pohovor, může být i asistence 

v zaměstnání atd. [www.esethelp.cz,4] 

4.3. Chráněné bydlení 

 

Tato služba pomáhá lidem s duševním onemocněním zvýšit kvalitu jejich života 

a zvýšení jejich samostatnosti. Cílem je, aby klient získal důvěru 

ve vlastní samostatnost, získal dovednosti v oblasti bydlení, zvládal ranní vstávání, 

docházku do práce.  
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Eset poskytuje dva byty, pro muže a pro ženy. Zde se mohou naučit za pomoci 

sociální pracovnice vařit, uklízet, hospodařit s penězi, jednat na úřadech. 

V chráněném bydlení můžou bydlet tři klienti, každý z nich má svůj pokoj. Užívání 

bydlení je časově omezeno a to na 12 měsíců. Klienti měsíčně hradí 3 600 Kč plus navíc 

příplatek za péči 1 500 Kč. [www.esethelp.cz,4] 

4.4. Přechodné zaměstnání 

Přechodné zaměstnávání nabízí program sociální rehabilitace v oblasti práce 

formou krátkodobých pracovních míst. Cílem této služby je umožnit, aby uživatel získal 

zkušenost z práce a dokázal ji zhodnotit, naučil se a obnovit pracovní návyky a sociální 

dovednosti spojené s chozením do práce, naučil se snášet pravidelnou zátěž, 

zodpovědnost a samostatnost, vytvářet v běžných firmách místa, která umožní 

takovouto zkušební práci.  

Práce probíhá takto, pracovní konzultantka práci klientovi vysvětlí, seznámí 

ho se spolupracovníky, v 1. a 2. týdnu konzultantka klienta v práci zaučí, potom se snaží 

klient práci zvládat sám, občas ho ještě konzultantka navštíví. Pokud nastanou 

problémy, řeší je s konzultantkou. [www.esethelp.cz,4] 

4.5. Centrum denních aktivit 

 

Je místem pro setkání lidí s duševním onemocněním. Pomáhá klientům znovu 

obnovit sociální síť kontaktů. Klub nabízí i konání různých volnočasových aktivit, 

mezi ně patří například nácvik sociálních a pracovních dovedností (vaření, trénink 

paměti), arteterapie, relaxace, sportovní aktivity. Klub je otevřen každý den. Mimoto 

se klienti mohou přihlásit i do kurzů jazyků a počítačů. [www.esethelp.cz,4] 

4.6. Resocializační pobyty 

Každý rok Eset organizuje resocializační pobyty za přítomnosti psychiatra 

a zdravotní sestry. Spojení přírodního prostředí, psychoterapie, praktického nácviku 
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sociálních dovedností a relaxace významně přispívá ke zlepšení sociálních funkcí, 

k celkové aktivizaci a zlepšování kvality života lidí s těžkým duševním onemocněním. 

[www.esethelp.cz,4] 

4.7. Sociální a právní poradna 

Poskytuje bezplatné anonymní poradenství duševně nemocným klientům 

a občanům Prahy 11. Obě poradny fungují odděleně. 

Sociální poradna se zabývá pomocí při řešení důchodů, zbavení právní způsobilosti, 

problematika dluhů, nemocenské dávky, atd. 

Právní poradna se zabývá pomocí při rozvodech, problematice dluhů, exekuční 

řízení, výpověď z nájmu. [www.esethelp.cz,4] 

4.8. Tréninkový obchod 

 

Služba je určena osobám s duševním onemocněním nad 18 let. Sociální rehabilitace 

probíhá první měsíc v tréninkovém režimu bez finanční odměny. V případě úspěšné 

spolupráce je s  uživatelem sepsána dohoda o provedení práce na 150 hod., 

za finanční odměnu 35,-Kč/hod. 

Služba nabízí dva typy míst: 

- Prodavačka 

- Úklidový pracovník 

Posláním této služby je poskytnutí sociální rehabilitace lidem s  duševním 

onemocněním. Získání byť krátkodobého zaměstnání je velmi důležité pro obnovení 

základních pracovních návyků, důvěry ve vlastní schopnosti, rozvoj komunikačních 

dovedností, navázání kontaktů s ostatním lidmi. To vše je předpokladem pro hledání 

dalšího pracovního uplatnění. [www.esethelp.cz,4] 
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5 Celosvětový program Open the doors 

Do práce jsem se rozhodla zahrnout i tento program, protože mi přišel velmi 

zajímavý. A také z toho důvodu, že si myslím, že by se o něm mělo dozvědět více lidí. 

Také si myslím, že tento program je vhodný pro lepší začlenění osob se schizofrenií, 

pro jejich zlepšení života ve společnosti lidí. 

Tento program vznikl za účelem postupného odbourávání stigmat a diskriminace 

osob se schizofrenií. Lze říci, že pojem „open the doors“ neboli otevřené dveře, 

má význam otevírání dveří normálním lidem do světa osob trpících schizofrenií. 

Časté mýty a stigmata, která v naší společnosti kolují o schizofrenii a osobách 

jí trpících, často mají za následek odcizení, diskriminaci těchto osob, které může vést 

ke zhoršení života, až k alkoholu, drogám a gamblerství. Všechny tyto problémy mají 

za následek horší uplatnění jak v samotném životě, tak i v zaměstnání. 

5.1. Cíle 

Organizace má hlavní tři cíle: 

- zvýšení informovanosti o schizofrenii a možnostech léčby 

- zlepšení vztahu veřejnosti k lidem trpícím schizofrenií a jejich rodinám 

- vyvíjení činnosti pro odstraňování diskriminace a předsudků 

[www.stopstigmapsychiatrie.cz,5] 

 

5.2. Poslání programu „ Open the doors“ 

Hlavním posláním je pomoci v integraci a lepším začleňování osob se schizofrenií. 

Na druhé straně se hodně snaží pracovat i s veřejností, kdy se snaží svým programem 

změnit její postoj k osobám se schizofrenií. [www.stopstigmapsychiatre.cz,5] 

Do této doby se všechny organizace i projekty soustředily na pomoc osobám 

se schizofrenií. Je podle mého názoru dobře, že je zde vytvořen program, který se snaží 
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spíše prací s veřejností a jejím postojem ke schizofrenii. Podle mě je i toto důležité, 

protože i když se kdokoli bude sebevíce snažit pomoci s integrací osobě se schizofrenií, 

nikdy nedosáhne úplného stoprocentního výsledku, pokud se mu nepodaří změnit 

pohled veřejnosti, která bude takovouto osobu nadále odmítat.   

Proto je dobré co nejvíce potlačit či změnit špatné mýty o schizofrenii 

jako jsou například: 

- Lidé se schizofrenií jsou nebezpeční pro své okolí 

- Jsou to lidé, kteří patří do léčebny, protože nejsou schopni normálně myslet 

- Lidé se schizofrenií nemůžou pracovat 

- A další 

Právě proto se snaží tento program změnit postoj lidí ke schizofrenii. 

Protože to nejsou žádní blázni nebo lidé, kteří neumějí racionálně myslet. Právě 

naopak jsou to mnohdy lidé velmi vzdělaní a chytří. 

Hlavním posláním tohoto programu, který se pomalu a postupně rozšiřuje 

po celém světě je, pomoci lidem se schizofrenií k lepšímu začlenění do společnosti, 

ale ne v přímé pomoci těmto osobám, ale v postupném odbourávání stigmat a mýtů 

vládnoucích v dnešní společnosti a změně postoje lidí, a tím pak pomoci osobám 

se schizofrenií k lepší integraci. 

 

Bohužel tento program se ještě stále nedostal k nám do České Republiky, zatím 

se do něho přihlásily tyto země: 

Rakousko 

Řecko 

Slovensko 

Brazílie  

Indie 

Španělsko 

Kanada 

Itálie 
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Švýcarsko 

Chile 

Japonsko 

Turecko 

Egypt 

Maroko 

Velká Británie 

Německo 

Polsko 

USA [www.stopstigmapsyschiatrie.cz,5]   

Bylo by dobré, kdyby se tento program pro pomoc lidem se schizofrenií dostal 

i k nám. Protože možností jak pomoci osobám se schizofrenií u nás zatím moc není. 

Tyto osoby, kromě psychiatrické léčby, která je však velmi důležitá, ale pro úplné 

vrácení zpět do života nestačí, tu u nás není moc organizací, které by se zabývaly touto 

problematikou. 

Mnoho osob trpících schizofrenií, kteří mají snahu vrátit se zpět do společnosti, 

musí mnohdy dojíždět nebo navštěvovat organizaci, která je v jiném městě, či dokonce 

v jiném kraji, ti pak jsou nuceni žít v jiném městě, než jsou zvyklí. Podle mého názoru, 

kdybych to měla vzít z mé strany, tak i pro mě a to jako pro zdravou osobu 

by bylo těžké se srovnat s cizím prostředím, a co potom lidi trpící se schizofrenií, 

kteří žijí mimo svůj domov, mezi cizími lidmi, to je musí stresovat. 

Proto by se měly organizace jako je Fokus a Eset, ale i program Open the doors, 

rozšiřovat po celé České Republice. 
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6. Dobrovolnická činnost 

Dobrovolnická činnost je jeden ze způsobů jak pomoci lidem se schizofrenií 

se začleněním. Jak už název napovídá, jedná se o činnost, která je zcela dobrovolná 

a tedy i neplacená. Záleží jen na člověku, jestli se pro tuto práci rozhodne a bude chtít 

svoji činností někomu pomoct. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má zájem 

o práci s lidmi a nemusí ani pracovat v oboru sociální práce. Může to být i osoba, 

která má zaměstnání a chce tak vyplnit svůj volný čas. 

Dobrovolnickou činnost může člověk vykonávat například v nemocnicích, sociálních 

zařízeních pro seniory, jako Domy s pečovatelskou službou, Domovy důchodců, dále 

i v Dětských domovech a dalších sociálních zařízeních a organizacích. 

Pro vykonávání této činnosti je důležité kontaktovat koordinátora dobrovolnické 

činnosti, kterým je většinou osoba na Magistrátu města nebo to může být i osoba 

určená v té organizaci. 

Dobrovolník projde krátkým kurzem, kde zjistí veškeré informace o dobrovolnictví. 

Dobrovolník může pracovat buď s jednotlivcem nebo i s celou skupinou (např. při 

předčítání dětem v nemocnici, nebo při vytváření ručních prací se seniory 

nebo mentálně postiženými) 

Dobrovolník se setkává s klientem několik hodin v týdnu, které si domluví. 

Dobrovolnickou činnost poskytuje i Fokus v Mladé Boleslavi, který také provádí 

program asistovaného přátelství. Dobrovolnictví je důležité v každé organizaci, 

a i v organizacích určených pro lidi se schizofrenií.  

Podle mého názoru je dobrovolnická činnost velmi důležitá a potřebná. Hlavně 

u lidí se schizofrenií.  

Výhody takovéto činnosti jsou: 

Lidé se schizofrenií přijdou do kontaktu s dalšími osobami, než jsou jen terapeuti, 

doktoři atd. 

Navazování nových kontaktů 
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Zmenšovaní předsudků a špatných pohledů na lidi se schizofrenií, pokud 

s nimi člověk pracuje a reálně vidí, jací doopravdy jsou, může postupně vést 

k odbourávání špatného postoje veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 

7. Program asistovaného přátelství 

V předchozí kapitole jsem se zmínila o programu asistovaného přátelství, 

který poskytuje sdružení Fokus. Tento program bych v této kapitole ráda podrobněji 

popsala.  

Tento program navazuje na program dobrovolnictví. Rozdíl je v tom, 

že v dobrovolnické činnosti, dobrovolník pracuje se všemi klienty, vymýšlí program  

a pomáhá. U programu asistovaného přátelství, jde o to, že dobrovolníkovi je přiřazen 

klient, se kterým se setkává určitý počet hodin v týdnu nebo podle toho jak se domluví. 

V čas, který si domluví, se sejdou a už je jen na nich co budou v ten den dělat.  

Dobrovolník je na pozici (jakoby) kamaráda, který pomáhá klientovi, respektive 

osobě se schizofrenií se co nejlépe začlenit do společnosti, tím, že ho s sebou bere 

na různé akce a snaží se ho co nejvíce podpořit v jeho postupném začlenění 

a seznámení se společností.  

Toto je velmi skvělá služba, z důvodu, že nejlepší jak schizofrenní osobu vrátit zpět 

do normálního života a začlenit ji do společnosti, je právě styk s veřejností 

a tu mu může pouze umožnit osoba z této společnosti, tím, že ho například vezme 

do kina, do divadla, do hospody. Nejde tu jen o zábavu, ale i o to, že klient získá 

postupně zpět veškeré návyky, dovednosti, získá přátele. Z druhé strany je i důležité, 

aby se společnost stýkala s těmito lidmi, pochopila jejich problém, který mají, 

že ne všichni lidé mají snadný život, ale že tu jsou i lidé, kteří mají problém najít 

své místo a to nejen ve společnosti, ale celkově v životě. Proto je program 

asistovaného přátelství to nejlepší pro osoby se schizofrenií a pro jejich začlenění. 
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8. Praktická část 

8.1 Dotazník 

Ke zjištění údajů k mé absolventské práci jsme použila anonymní dotazník. Dotazník 

se skládá z 15otázek, které jsou z většiny uzavřené, jen pár otázek bylo otevřených, 

kde se mohli respondenti samovolně rozepsat. Respondenti měli několik možností, 

ze kterých si mohli vybrat vhodnou odpověď. 

Cílem mého dotazníku je zjištění postoje společnosti k lidem trpících schizofrenií.  

Hlavním cílem bylo zjistit celkový pohled a podvědomost společnosti o schizofrenii 

a osobách se schizofrenií. Postoj populace je velmi důležitý pro celkové a kompletní 

začlenění schizofreniků do společnosti. 

Před vytvořením samotného dotazníku jsem si stanovila několik nezávislých 

hypotéz, které mi pomohly se sestavením dotazníku i cílů, kterých chci šetřením 

dokázat. Mezi hypotézy patřily: 

Lidé, kteří se někdy setkali s mentálně postiženým jedincem, budou mít k němu 

kladný postoj. 

Lidé, kteří se nikdy nesetkali s takovými jedinci nebo se tomu vyhýbají, zaujímají 

záporný postoj. 

Předpokládám, že tolerantnější k těmto jedincům budou ženy. 

V úvodu jsem respondenty seznámila s dotazníkem, proč se tento výzkum provádí 

a také o čem dotazník pojednává. Do úvodu jsem zahrnula i poděkování. Potom 

následovaly jednotlivé otázky dotazníku. Na začátku dotazníku jsem vybrala otázky, 

které měly definovat pozitivní či negativní postoj ke schizofrenikům, dále jaký je názor 

respondentů o této nemoci, její nebezpečnosti, hospitalizaci, dědičnosti a také ochotu 

respondentů spolupracovat s osobami se schizofrenií. Na konec dotazníku jsem uvedla 

údaje o pohlaví, věku a vzdělání respondentů. 

Věková hranice respondentů byla velmi široká, v rozhraní 15 až 40 let. Dotazníkové 

šetření nebylo určené pro specifickou skupinu obyvatel. Výběr respondentů byl zcela 
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náhodný, jelikož záleželo na postoji celkové společnosti nejen na určité skupině lidí.  

K vyplnění dotazníků jsem využila jak lidí ze společnosti, tak i svých kontaktů 

a známých. 

Data jsem získal od 42 respondentů a tyto data jsem následně zpracovala 

do tabulek a grafů.  

Zjištění mého výzkumu se týkají pouze malého vzorku respondentů a proto je nelze 

zobecnit na celou populaci 

Charakteristika dat 

Otázka č. 1 : „Jak vnímáte lidi se schizofrenií?“ 

Jak vnímáte lidi se schizofrenií? Celkem Procenta 

Určitě kladně 5 11,90% 

kladně 12 28,57% 

Nevím 19 45,24% 

negativně 6 14,29% 

Tabulka č. 1 

  

 

 

 

 

 

 

  Graf č. 1 

Většina respondentů uvedla odpověď na otázku „jak vnímáte lidi se schizofrenií?“, 

nevím a to 19 (45,2%) dotazovaných. Poměrně větší část respondentů vnímá lidi 

Jak vnímate lidi se schizofrenií?

12%

29%

45%

14%

Určitě kladně

kladně

Nevím

negativně
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se schizofrenií kladně a to 12 (28,6%), pouze 5 (11,9%) respondentů vnímá 

schizofreniky velmi kladně. Zbylých 6 (14,3%) vnímá schizofreniky negativně. Žádný 

z respondentů se nestaví k těmto osobám výhradně negativně. 

Otázka č 2 „ Kdo je podle Vás schizofrenik?“ 

 Kdo je podle Vás schizofrenik Celkem Procenta 

člověk mající halucinace 11 26,19% 

Osoba s rozdvojenou osobností 25 59,52% 

osoba s poruchou myšlení 6 14,29% 

  Tabulka č. 2 

  

Kdo je podle vás schizofrenik?

26%

60%

14%

člověk mající halucinace

Osoba s rozdvojenou

osobností

osoba s poruchou myšlení

 

  Graf č. 2 

Na tuto otázku odpovědělo 25 (59,5%) respondentů, že podle nich jsou to lidé trpící 

rozdvojenou osobností. Dalších 11 (26,2%) respondentů uvedlo, že schizofrenici jsou 

lidé trpící halucinacemi. Jenom 6 (14,3%) respondentů uvedlo schizofreniky jako osobu 

mající poruchu myšlení. Ani jeden respondent nevybral možnost osoba trpící 

depresemi, častým smutkem, osoba mající střídání šťastných a smutných období. 

 

 

Otázka č. 3: „ Dokázali byste pár slovy říci kdo je schizofrenik?“ 
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Na tuto otázku většinou odpovídali respondenti, že se jedná o osobu, 

která má halucinace a je psychicky nemocná. Dále uváděli, že schizofrenik je člověk 

s rozdvojenou osobností nebo také se vyskytla odpověď, že jde o člověka s více 

osobnostmi uvnitř sebe. Avšak nejvíce respondentů uvádělo právě halucinace, poruchu 

vnímání nebo rozdvojenou osobnost. Podle odpovědí bylo znát, že dnešní společnost 

není s touto nemocí moc seznámena a její znalosti zůstávají jen na obecné úrovni. 

 

Otázka č. 4: „Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná o schizofrenii?“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Tabulka č. 3 

Myslíte si, že je veřejnost dostatečně informovaná

12%

55%

14%

19%

ano

Nevím

Ne

Rozhodně ne

 

  Graf č. 3 

23 (54,8%) respondentů uvedlo, jako svou odpověď nevím.  Dalších 8 (19%) 

respondentů si myslí, že společnost rozhodně není dostatečně informovaná, dalších 6 

(14,3%) respondentů se taktéž přiklání k názoru, že společnost není dostatečně 

 

4. Myslíte si, že je veřejnost dostatečné informovaná o 

schizofrenii? Celkem  Procenta 

ano 5 11,90% 

Nevím 23 54,76% 

Ne 6 14,29% 

Rozhodně ne 8 19,05% 
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informovaná. Na druhou stranu zde 5 (11,9%) respondentů uvedlo jako svou odpověď 

ano. 

Otázka č. 5: „Jsou lidé se schizofrenií nebezpeční pro své okolí?“ 

Jsou lidé se schizofrenií nebezpeční pro své okolí? Celkem  Procenta 

Určitě ano 3 7,14% 

Ano 12 28,57% 

Nevím 11 26,19% 

Ne 15 35,71% 

Určitě ne 1 2,38% 

  Tabulka č. 4 

 

 

Jsou osoby se schizofrenií nebezpeční pro své okolí?

7%

29%

26%

36%

2%

Určitě ano

Ano

Nevím

Ne

Určitě ne

 

  Graf č. 4 

Osoby se schizofrenií jsou nebezpečné zaškrtlo 12( 28,6%) respondentů. 

Respondenti, kteří uvedli odpověď určitě ano, byli 3 (7,1%).  Vetší část respondentů, 15 

(35,8%), si myslí, že schizofrenici nejsou nebezpeční pro své okolí. Zbylých 11 ( 26,2%) 

respondentů nevyjádřili svůj názor, nepřiklonili se ani k jedné možnosti. 
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Otázka č. 6: „ Kde byste si dokázali představit schizofrenika?“ 

 

Kde byste si dokázali představit schizofrenika? Celkem  Procenta 

Souseda 24 57,14% 

Kolega v práci 5 11,90% 

Prodavač 5 11,90% 

číšník 1 2,38% 

Sociální pracovník 1 2,38% 

Automechanik 5 11,90% 

Vedoucí pracovník 1 2,38% 

  Tabulka č. 5 

 

Kde byste si dokázali představit schizofrenika?
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12%
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Automechanik

Vedoucí pracovník

 

  Graf č. 5 

Nejvíce respondentů, 24 (57,1%), by si ve své blízkosti dokázala představit 

schizofrenika jen jako souseda. Dalších 5 ( 11,9%) by nevadila osoba se schizofrenií 

jako prodavač, kolega nebo automechanik. Po 1 (2,4%) respondentu uvedlo číšníka, 

sociálního pracovníka či vedoucího pracovníka. Tato otázka podle mě ukazuje míru 

tolerance k osobám se schizofrenií.  
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Otázka č. 7: „ měli by být osoby se schizofrenií hospitalizování v léčebnách?“ 

Měli by být osoby se schizofrenií hospitalizování v léčebnách. Celkem  Procenta 

Souhlasím 1 2,38% 

Spíše souhlasím 8 19,05% 

Nevím 8 19,05% 

Spíše nesouhlasím 21 50,00% 

Nesouhlasím 4 9,52% 

  Tabulka č. 6 

Měli by být osoby se schizofrenií hospitalizováni?
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Nevím

Spíše nesouhlasím

Nesouhlasím

 

  Graf č. 6 

Nejčastější odpovědí na tuto otázku,bylo spíše nesouhlasím, jako tuto odpověď 

se vybralo 21 (50%) respondentů.  Další 4( 9,5%) respondentů, úplně nesouhlasilo 

s jejich hospitalizací. S hospitalizací souhlasilo 8(19%) respondentů, pouze 1( 2,4%) 

respondent byl rozhodně pro hospitalizaci. Vstalých 8 (19%) respondentů nezaujalo 

žádné stanovisko. 

 

Otázka č. 8 :“ dokázali byste si představit práci se schizofrenikama?“ 

Dokázali byste si představit práci se schizofrenikama? Celkem  Procenta 

Rozhodně ano 6 14,29% 

Ano 14 33,33% 
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Nevím 14 33,33% 

Ne  7 16,67% 

Rozhodně ne 1 2,38% 

  Tabulka č. 7 

Dokázali byste si představit práci se schizofrenikama?

14%
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Rozhodně ne

 

  Graf č. 7 

Odpověď rozhodně ano označilo 6 (14,3%) respondentů.  Představu práce 

se schizofrenními osobami si dokázalo představit celých 14 (33,3%) respondentů.  Práci 

se schizofrenními osobami si nedokáže představit 7 ( 16,7%) respondentů. 14 (33,3%) 

neví, zda by dokázali pracovat s osobami trpícími schizofrenií. Pouze 1 (2,4%) 

respondent uvedl jako odpověď rozhodně ne. 

 

Otázka č. 9: „ Čím se podle Vás projevuje schizofrenie?“ 

Čím se podle Vás projevuje nejčastěji schizofrenie? Celkem  Procenta 

Agresí, impulzivitou 1 2,38% 

Posmutnělostí a rezignací 2 4,76% 

Podivínství, časté halucinace 23 54,76% 

Lhostejnost ke světu, uzavřenost do sebe 3 7,14% 

Střídaní období šťastného a smutného 13 30,95% 

  Tabulka č. 8 
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 Graf č. 8 

Nejvíce respondentů uvedlo jako odpověď podivínství a halucinace, 23 ( 54,8%). 

Mezi další nejčastější odpověď patřilo střídání období šťastného a smutného, 

tuto odpověď zvolilo 13 (31%) respondentů. Lhostejnost ke světu, uzavřenost sám 

do sebe uvedli 3 (7,1%) respondenti.  Posmutnělost a rezignaci vybrali 2 (4,8%) 

respondenti. Pouze 1 (2,4) respondent vybral agresi a impulzivitu. 

Otázka č. 11 : „ Souhlasíte s tvrzením, že schizofrenici často ukončují život 

sebevraždou?“ 

Souhlasíte s tvrzením, že schizofrenici často ukončují život sebevraždou? Celkem  Procenta 

Rozhodně ano 1 2,44% 

Ano 12 29,27% 

Nevím 13 31,71% 

Ne  15 36,59% 

 Tabulka č. 9 
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   Graf č. 9 

Nejvíce respondentů uvedlo jako odpověď ne, 15 (36,6%). Jako odpověď ano 

uvedlo 1 (29,3%) respondentů. S tímto tvrzením rozhodně souhlasil pouze 1 (2,4%) 

respondent.  Zbylých 13 (31,8%) respondentů Vyznačilo odpověď nevím. 

Otázka č. 12: „ Toto onemocnění je dědičné?“ 

Toto onemocnění je dědičné. Celkem  Procenta 

Souhlasím 5 12,20% 

Spíše souhlasím 13 31,71% 

Nevím 12 29,27% 

Spíše ne  7 17,07% 

Ne  4 9,76% 

  Tabulka č. 10 

 



 
 

42 

Toto onemocnění je dědičně?

12%

32%

29%

17%

10%

Souhlasím

Spíše souhlasím

Nevím

Spíše ne 

Ne 

 

  Graf č. 10 

13 (31,8%) respondentů odpovědělo, že spíše souhlasí s tímto tvrzením.  Dalších 5 

(12,2%) respondentů naprosto souhlasí s dědičností této nemoci. 7 (17%) 

dotazovaných odpovědělo, že spíše nesouhlasí a 4 (9,8 %) respondentů nesouhlasí 

s tím, že by měla být schizofrenie dědičná. 12 (29,3 %) respondentů neví. 

Otázka č. 13: „ jaké je Vaše pohlaví?“ 

Pohlaví Celkem  Procenta 

Muž 9 21,95% 

Žena 32 78,05% 

  Tabulka č. 11 
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  Graf č. 12 

Na dotazník odpovídalo 9 (22%) mužů a 32 (78%) žen.  
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Otázka č. 14: „ jaké je Vaše dosažené vzdělání?“ 

Dosažené vzdělání Celkem  Procenta 

ZŠ 4 9,76% 

SŠ bez maturity  2 4,88% 

SŠ s maturitou 21 51,22% 

VOŠ 2 4,88% 

VŠ 12 29,27% 

  Tabulka č. 13 
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  Graf č. 13 

Nejvyšší vzdělání, kterého  dosáhla většina respondentů byla Střední škola 

s maturitou, té dosáhli 21 ( 51,2%) respondentů. Druhým nejvyšším vzděláním 

byla Vysoká škola, té dosáhlo 12( 29,3%) respondentů.  2 ( 4,9%) respondentů má Vyšší 

odbornou školu, další 2( 4,9%) respondentů má Střední školu bez maturity. Pouze 4 

9,8%) respondentů má dokončenou jenom Základní školu. 

Otázka č. 15: „ jaký je Váš věk?“ 

Jaký je váš věk? Celkem  Procenta 

16-20 7 16,67% 

21-25 23 54,76% 

26-30 6 14,29% 
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31-35 3 7,14% 

41-45 3 7,14% 

  Tabulka č. 14 
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  Graf č. 14 

Nejvíce respondentů bylo ve věkové kategorii 21 – 25, 23( 54,8%). Do této skupiny 

spadalo nejvíce dotazovaných. Do další skupiny 16 – 20, patřilo 7 (16,7%) respondentů. 

Do skupiny 26 – 30, patřilo 6 ( 14,3%) respondentů. A do poslední kategorie 31- 

35,patřili 3 ( 7,1%) respondentů. 

 

Závěr: 

Některé výsledky dotazníku mě velmi překvapily. Z dotazníkového šetření vyplývá, 

že většina lidí vnímá osoby se schizofrenií negativně nebo k ní nezaujímají žádný 

postoj. To vyplývá z toho, že dnešní společnost není dostatečně informovaná, značné 

množství respondentů nedokáže přesně popsat toto onemocnění ani ho nijak 

definovat. Většinou uvádí ve společnosti uchycený názor, že se jedná o osoby trpící 

halucinacemi či rozdvojenou osobností, ale ve skutečnosti nevědí, jak taková 

schizofrenie vypadá a jak schizofrenika rozpoznat. Myslím, že by se veřejnost měla 

o této nemoci dozvědět více, aby se aspoň trochu změnil jejich náhled. To je důležité 

pro správné začlenění schizofrenika do společnosti, protože když ho bude společnost 

vnímat převážně negativně, jako hovorově řečeno „ blázna“, bude jeho začlenění 
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o to těžší. Zajisté pocítí míru negace ve svém okolí, a jelikož má schizofrenní osoba 

problémy s tím, že ho například někdo pronásleduje nebo slyší různé hlasy, 

samozřejmě se toto netýká všech, tak i negativní pohledy či chování lidí v okolí, 

mu nepomůžou s jeho sžitím s okolím. 

Na druhou stranu z dotazníku vyplývá i určitá míra tolerance nebo aspoň snaha 

o toleranci.  

 

 

8.2 Kazuistiky 

Do praktické části jsem použila dvě kazuistiky. V kazuistikách jsem uvedla 

pozměněná jména, z důvodu ochrany osobních dat. 

Kazuistika č. 1 

Věk: 42 

Jméno: Petr 

Rodinná a osobní anamnéza: 

Pan Petr je vystudovaný elektronik, trpí paranoidní schizofrenií. Schizofrenie 

se u něho projevuje hlasy typu: „máš čip v hlavě, proto si tajné služby nepřejí, abys měl 

partnerku“. Klient má problémy s pamětí, je nutné mu věci opakovat vícekrát. 

Má velmi nízké sebevědomí, které se postupnou pomocí daří zvyšovat. Klient má snahu 

o začlenění, nalezení zaměstnání, snaží si zjišťovat informace o své nemoci. Největší 

nedostatky má klient v oblasti sociální, chybí mu přátelé, intimní vztah a sexuální život. 

O Rodině klient nikdy nemluvil, jediný s kým se stýká je jeho bratr, teta a strýc z Prahy 

Osobní příběh: 

Pan Petr pochází z vesnice nedaleko Poděbrad, kde bydlí v domě, který zdědil 

po své tetě. Pan Petr před nástupem do Fokusu v roce 2007, byl hospitalizován 

na psychiatrickém oddělení v Jičíně. Po zkonzultování se svojí ošetřující lékařkou, 

kontaktoval sdružení Fokus. Zde proběhl vstupní pohovor, muselo se zjistit, 

v jaké situaci a stavu se klient nachází. Pan Petr si přál být zařazen do dílny, 
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kde by si mohl vydělávat peníze. Byl zařazen do knihařské dílny, kam zpočátku 

docházel, na doporučení ošetřující lékařky, pouze třikrát týdně. Pan Petr začal 

docházet na výuku PC, jelikož má problémy s pamětí, musí si všechny věci zapisovat. 

Jelikož je pan Petr z Poděbrad a dojíždění bylo pro něho náročné, prodal v roce 

2010 dům po tetě a přestěhoval se do bytu v Nymburce. 

Po roce 2008 chtěl pan Petr zkusit práci v kavárně Fokusu, kam docházel dva dny 

v týdnu z důvodu, že se mu práce zdála složitá, ale přesto ji chtěl zkusit. Má snahu najít 

si práci i mimo Fokus, na volném trhu práce. Zkoušel i zahradnickou dílnu na tři týdny, 

kde musí jezdit plnit zakázky i mimo Mladou Boleslav. Tato práce ho velmi nadchnula 

a chtěl by v ní i pokračovat. 

Pan Petr rád píše básničky a fotí. Spolu s klientkou Fokusu nafotili kalendář, 

kdy fotky doplnili básničkami, které klient píše, kalendář byl publikován. Své básničky 

pan Petr publikuje v časopise Klubíčko, snaží se je publikovat i v jiných časopisech, 

usiluje o vydání své vlastní publikace. 

Pan Petr by rád našel partnerku, kterou hledá přes inzerát, zatím bohužel všechny 

pokusy nevyšly. Klient si aktivně hledá práci, chodí se dívat na vývěsky Úřadu Práce. 

Vyzkoušel si práci obuvníka, ale tato práce mu nevyšla. 

Hodně se klient zabývá i volnočasovými aktivitami, například chodí každý čtvrtek 

hrát stolní tenis. Ve volném čase pořádá kulturní akce, kde předčítá své povídky.  

V současné době pan Petr začal docházet do dílny ve Škoda auto a. s., kam první tři 

dny docházel s asistentkou, nyní už pracuje sám. 

 

Závěr: 

Pan Petr je jeden z mála klientů, který se snaží vyrovnat se svojí nemocí, má zájem 

zjistit veškeré informace o schizofrenii. Nejenže píše básně a povídky, ale také má 

snahu najít si zaměstnání a partnerku, a tak začít žít „normální „ život. Je to krásný 

příklad podařeného částečného začlenění schizofrenika do společnosti. 

Jedinou překážkou v jeho začlenění můžou být občasné hlasy, které v něm vyvolávají 
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pocit neschopnosti, naprosté nepotřebnosti a beznaděje, kdy v těchto stavech ruší 

nabyté kontakty, nemá zájem o práci, což může být problém v zaměstnání, 

kde bude netolerantní zaměstnavatel, další překážkou je častá zapomnětlivost, 

která vede ke konfliktům a situacím, kdy se klient chová povýšeně až arogantně. 

Důležité je i klientova snaha předat své zkušenosti dalším osobám, 

kterým by mohl tímto pomoci. 

 

Kazuistika č. 2 

Jméno: Adam 

Věk: 39 

Osobní a rodinná anamnéza: 

Klient trpí paranoidní schizofrenií, občas mívá pocit, že někdo chodí po chodbě. 

V noci špatně spí, objevuje se u něho třes a nervozita. V roce 2005 by dlouhodobě 

hospitalizován, vypadalo to, že v léčebně zůstane napořád. Jeho stav se začal 

zlepšovat, ale dodnes je vždy po určité době opakovaně hospitalizován. V současné 

době je hospitalizován v Psychiatrické léčebně Kosmonosy. Tyto stavy narušují 

a neumožňují mu návrat do normálního běžného života.  Klient žije s matkou. Otec 

trpěl paranoidní schizofrenií, spáchal sebevraždu, kdy se předávkoval léky a následně 

se udusil igelitovou taškou.   

Osobní příběh: 

Pan Adam bydlí v Mladé Boleslavi. Je uživatelem služeb Fokusu od roku 2000. 

Od roku 2005 byl trvale hospitalizován v psychiatrické léčebně, proto bylo hlavním 

cílem terénního týmu, dostat klienta z léčebny. Tento cíl se podařilo splnit a v roce 

2006 se mohl vrátit na Chráněné bydlení a později i do svého vlastního bytu. Začal 

docházet denně do bazální dílny, potom zkusil pracovat v zahradnické dílně. Během 

několika let byl však několikrát opětovně hospitalizován. Pan Adam nyní dochází 

do zahradnické dílny, kam je schopen docházet pouze tři nebo čtyři dny v týdnu. Někdy 

se u klienta objevují známky strachu, kdy má pocit, že nemá potřebné zásluhy v práci 

v dílně, zjišťuje, zda je normální, když dělá některé věci, jako například, že má potřebu 
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neustále vysypávat popelník, když je plný.  Často se omlouvá z práce i schůzek 

s terénním pracovníkem, neúčast omlouvá velkou unaveností. Často se stává, 

že se mu nedá dovolat, nebere telefony a neozývá se. Po pár letech ukončil i docházku 

do bazální dílny.  

Pan Adam mívá úzkosti a strachy, například když má někam jet na výlet, slyší 

povídat sousedky si o černých hubách, hned to vztáhne na sebe, nejezdí na kole, 

protože má strach, že neudrží rovnováhu a spadne. Hlavním cílem práce s panem 

Adamem je zbavit ho těchto úzkostí.  U pana Adama je problém, že nedokáže přesně 

určit, kdy se jeho stav zhoršuje, nedokáže přesně říci, proč se necítí dobře, proč je tolik 

unavený. Často zaspává, nedostavuje se do dílen z důvodu, že pokud zaspí, nestíhá 

své ranní rituály, které jsou pro něho důležité, aby mohl odejít do dílny. Mívá apatické 

stavy, kdy si nejraději zaleze pod peřinu, od terénního pracovníka 

mu bylo doporučeno, aby místo toho přišel si popovídat. Klientovi to velmi pomáhá. 

Pan Adam potřebuje neustálou pomoc a podporu od svého terénního pracovníka 

pokaždé, když jde k lékaři nebo cokoli vyřizovat. Pan Adam chodí do zahradnické dílny, 

kam dochází pouze tři dny v týdnu, měl snahu docházet čtyři dny, ale to mu nebylo 

doporučeno. Od roku 2008 začal chodit do bazální dílny, kde se cítí nejlépe. Klient sem 

začal docházet z důvodu, že nechtěl zůstávat doma, necítí se tam dobře. 

Pan Adam trpí velikými úzkostmi, má tendence k sebeobviňování. Klient 

se v posledních letech začal zmiňovat o hlasech, které předtím nemíval. Někdy 

má pocity nutkání, kdy musí přestavět celý byt, v bytě se začal v posledních 

dvou letech zamykat, což zdůvodnil tím, že se tak cítí bezpečněji. Jeho úzkost 

se projevuje i v případech, kdy mu docházejí léky. Má strach, že bez nich to nezvládne. 

Panu Adamovi byly léky několikrát změněny, měnilo se i dávkování.  Klientovi 

jsou předepsány léky, které po určitou dobu mu pomáhají, ale po čase se jeho stav 

znovu zhorší.  Klient bývá velmi často unavený, ráno zaspává do dílen, tvrdí, 

že se nemůže odhodlat, aby vstal. Nejen jeho zdravotní stránka ale i psychická 

stránka klienta je rozkolísaná. Např. klient si stěžuje na velké bolesti v noze nebo zad, 

než však dojde k lékaři, přestane ho vše bolet a tak se vrátí zpět domu.  Klientův stav 
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je natolik proměnlivý, že během dne je schopen několikrát zrušit a zase domluvit 

schůzku. 

Jediné místo, kde se pan Adam cítí nejlépe je zahrada, kde tráví nejvíce volného 

času. Terénní pracovník spolupracuje i s matkou klienta, která je s klientem v denním 

kontaktu a nejlépe dokáže posoudit jeho stav, který se v roce 2010 zhoršil natolik, 

že klient musel být hospitalizován v PL Kosmonosy na oddělení K21. Klient trpěl 

halucinacemi, přestával docházet ke svému ošetřujícímu lékaři, komunikace byla stále 

složitější. Po dobu hospitalizace mu byly několikrát zakázány návštěvy za jeho nevhodn

é chování.  

Po ukončení hospitalizace se klient opět vrátil do zahradnické dílny a docházel 

na volnočasové aktivity do Centra denních aktivit. Chování pana Adama se za dobu 

hospitalizace změnilo. Do dílny ho musela doprovázet matka, docházení předtím 

zvládal sám a i spoustu věcí si dokázal zařídit sám bez doprovodu. Začal být verbálně 

agresivní a manický. Byly mu změněny léky, které ho utlumily. V roce 2011 byl klient 

i na svou žádost znovu hospitalizován, kde je hospitalizován dodnes. Klient také zažádal 

o změnu pracovníka. 

Závěr: 

Tohoto klienta se nedaří stabilizovat do takového stavu, aby byl schopen 

sám si zařizovat věci, najít si práci, získat sociální kontakty. Klient trpí velmi těžkou 

paranoidní schizofrenií, kdy musí být hospitalizován. Problémem je, 

že on sám nedokáže určit, co se s ním děje, kdy se jeho stav zhoršuje.  U pana Adama 

se stav zhoršuje, objevují se stále častěji bludy a halucinace, zhoršuje se komunikace. 

Proto není schopný se začlenit, zařídit si potřebné věci na úřadech nebo u lékaře, 

potřebuje neustálou asistenci. Klient nejeví žádné známky snahy najít si zaměstnání, 

to je vzhledem k jeho stavu pochopitelné. Chybí mu sociální kontakty, i když jezdí 

na spoustu společenských akcí, nenajde si žádné přátele. Většinu času tráví se svoji 

matkou. Dalším problémem proč mu jde začlenění špatně, jsou jeho až přehnaně 

úzkostné stavy, kdy má pocit, že dělá vše špatně, lidi se na něho zlobí, proto co udělal 

nebo řekl. Klient neprojevuje žádnou snahu o najití si zaměstnání, což je vzhledem 

k jeho stavu normální. Myslím si, že se klienta nepodaří nikdy úplně začlenit 
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do společnosti, jediné co si myslím, že se podaří, je stabilizování jeho stavu aspoň 

na únosnou míru, aby zvládl sám žít a obstarávat si věci, bez toho aniž by musel 

být opakovaně hospitalizován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 

9. Diskuse 

Schizofrenie je velmi závažné duševní onemocnění. Jedná se o poruchu myšlení, 

která se může projevovat poruchou vnímání, rozpadem myšlení nebo také výskytem 

halucinací a bludů. Halucinace se však nemusí projevovat u každé schizofrenní osoby, 

záleží na typu schizofrenie a také na stupni postižení. Schizofrenii nelze vyléčit, 

jde o celoživotní onemocnění. Vhodnou léčbou lze schizofrenii dostat na únosnou 

hranici, tak aby člověk se schizofrenií mohl zvládat běžný život. Vzhledem k závažnosti 

onemocnění, je někdy těžké schizofrenika začlenit do společnosti. 

Na začátku je důležité, aby osoba se schizofrenií kontaktovala příslušného lékaře, 

většinou psychiatra, který určí, zda by měl být klient hospitalizován nebo nikoli. Záleží 

to hodně na závažnosti onemocnění. Může se stát, že stav schizofrenika je natolik 

dobrý, že hospitalizace není nutná. Podle mého názoru je vhodné, aby osoba 

se schizofrenií podstoupila léčbu v psychiatrické léčebně, kde může docházet na různé 

terapie. Podstatné je vybrat správný lék pro pacienta. Léků pro osoby se schizofrenií 

je mnoho, otázkou je, který je ten správný, který pomůže. Který to je, nemusí nutně 

vědět ani sám lékař, protože medikace, která zabírala, může po čase přestat působit 

a musí se přejít na jinou medikaci. Po ukončení léčby, nebo pokud léčba nebyla 

doporučena, má pacient možnost kontaktovat sdružení, jako Fokus, Eset, kam dochází 

určité dny, aby zpět získal požadované dovednosti potřebné pro každodenní život. 

Jedná se především o nácvik takových dovedností, jako např. dodržování docházky 

do terapeutických dílen, dodržení stanoveného času, dodržení pracovního režimu, 

který je určen. Osvojení si těchto dovedností je důležité pro jejich začlenění 

do společnosti a také zvládnutí práce v zaměstnání, kde budou muset dodržovat 

stanovená pravidla. 

Při jejich začleňování a pomoci je nutné přihlížet k obtížím, které tato nemoc 

přináší. U osob se schizofrenií jde o potíže v sociální oblasti, chybí jim sociální kontakty, 

spatně navazují kontakt s druhou osobou sami od sebe, další potíží jsou halucinace, 

které je na čas vyřadí z denního režimu, někteří potřebují podporu a doprovod 

při vykonávání úředních i zdravotních věcí.  

Začlenění schizofrenika do společnosti je náročné, záleží na stupni onemocnění, 

na jeho snaze, především také na postoji lidí pohybujících se v jeho blízkosti. Pokud 
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v pracovním kolektivu bude osoba či více osob, které budou k pacientovi negativističtí, 

bude začlenění do takového kolektivu těžké a je možné, že se nezdaří.   

Pozitivním přínosem dnešní doby, je rozvoj sdružení pomáhajících osobám 

se schizofrenií.  Po ukončení léčby mohou kontaktovat některé sdružení, 

které je v blízkosti jejich bydliště a nejsou tak ponechání napospas společnosti. 

Pravdou je, že těchto sdružení není u nás mnoho, počet míst je omezený, je to však 

lepší než, aby osoby se schizofrenií zůstávaly uzavření v psychiatrických léčebnách, 

když mají předpoklady k samostatnému žití. Do budoucna můžeme doufat, že se služby 

pro schizofrenní osoby dále rozšíří. 
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Závěr 

Schizofrenie je duševní onemocnění projevující se v některých případech 

halucinacemi a bludy.  Hlavní znaky jsou poruchy myšlení a vnímání. Jde o velmi 

závažné onemocnění, které vyžaduje odbornou pomoc odborníků. Práce 

se schizofreniky může být náročná, ne na znalosti, které jsou také potřebné, 

ale na toleranci a trpělivost. Důležité je vypozorovat chování schizofrenika, jak se chová 

k ostatním lidem, jak přistupuje k práci a tak najít vhodné řešení pro pomoc. 

Publikací, příruček a internetových odkazů o schizofrenii je dnes spousta, 

proto jsem se rozhodla psát spíše o pomoci lidem se schizofrenií navrácení 

se do běžného života. Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zjistit sdružení, 

která se nacházejí na území České Republiky, která pomáhají se začleněním 

schizofreniků do společnosti. Dalšími cíli bylo popsat jejich působení, služby, 

které poskytují. Podařilo se mi najít dvě organizace zabývající se pomocí osobám 

s duševním onemocněním, z nichž jedna se zabývá pouze o osoby se schizofrenií, druhá 

pomáhá převážně také schizofrenikům, ale jejími klienty jsou i osoby s dalšími 

duševními poruchami. 

Zpracování absolventské práce je rozděleno na dvě části. První část je teoretická. 

V teoretické části se zabývám popisem schizofrenie, symptomů, dělením schizofrenie, 

příčinami vzniku, léčbou. Dále je zde uveden popis organizací Fokus a ESET, program 

Otevřených dveří a služby dobrovolnictví a asistovaného přátelství. 

V praktické části se věnuji dotazníkovému šetření. Cílem dotazníkového šetření 

je zjištění postoje společnosti k osobám se schizofrenií. Dotazník celkem vyplnilo 

42 respondentů, kteří byli vybráni podle náhodného výběru z lidí z běžné společnosti. 

Z dotazníku vyplynulo, že postoj většiny respondentů převládal spíše negativní. 

Ve společnosti převládá do dneška mylný názor, že se u schizofrenie jedná 

o rozdvojenou osobnost, což je zažitý mýtus, který se ve společnosti objevuje.   

V praktické části jsem použila dvě kazuistiky klientů sdružení Fokus. Popsala 

jsem průběh jejich onemocnění a způsob jakým se snaží začlenit do společnosti. 

Jednomu z klientů se podařilo začlenit do pracovního procesu i do společnosti, 

druhému z klientů se toto kvůli jeho špatnému psychickému stavu nepodařilo. 
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Schizofrenie je jedna z nejzajímavějších duševních poruch dnešní doby. Počet lidí 

onemocněných schizofrenií rok od roku klesá. Důležitá je informovanost společnosti 

o této nemoci, tak aby společnost věděla a znala jak se zachovat k osobě 

se schizofrenií, jak ji poznat a jak k ní přistupovat. 
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Summary 

Integration of People with Schizophrenia to Society 

 

The assignment deals with Integration of people with schizophrenia to society.  By 

the term integration is meant recovery person to normal life. The integration of people 

with schizophrenia is very complex process, which requires expertise and tolerance 

and patient.  The assignment was focused on forms of help and was described two 

organizations and other forms of help. The goals were describe possibilities that 

people with schizophrenia have for their integration. 

Schizophrenia is interesting desease, which are characterized by destroyed thinking 

and emotional process. Social workers and other professionals, who worked with 

schizophrenics must know causes of schizophrenia, symptoms and diagnosis of 

schizophrenia. They must observe the behaviour of person with schizophrenia in order 

to determine work progress.  In the assignment schizophrenia, types and symptoms 

are described.  Another chapters were described two organizations, which work with 

schizophrenics and provide services as sheltered housing and workshops. These 

organizations help to clients acquire the necessary skills which he needs for normal 

life. Fokus provide counselling services and service of personal assistance, that every 

client have own worker, who help him. Important service is Programme of assisted 

friendship, to programme logs person who is assigned client and they follow friendly 

realtionship. They can visited cultural events, café or pubs and other. 

For the practical part were used two case histories and questionnaire. The 

respondents were ask to fifteen questions and responded to the questionnaire, 42 

respondents. Task of this questionnaire was to find attitude of society to people with 

schizophrenia. The results are reported in graphs.  

 

Keywords: schizophrenia, integration, treatment, daily center, Fokus, ESET, Sheltered 

housing 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 – obrázky Chráněného bydlení, Centra denních aktivit a tréninkového obchodu 

ESET 
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Příloha č. 2 – Dotazník 

Dobrý den, 

Jmenuje se Martina Pavelcová, studuji na VOŠ MILLS, s.r.o. v oboru sociální práce. 

Vypracovala jsem zde dotazník na téma Postoj lidí k osobám se schizofrenií. Prosím Vás 

o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Dotazník je 

anonymní. Žádná z odpovědí, není špatná.  

 

1. Jak vnímáte lidi se schizofrenií? 

a. Určitě kladně 

b. Kladně 

c. Nevím 

d. Negativně 

e. Určitě negativně 

 

2. Kdo je podle Vás schizofrenik 

a. Osoba trpící halucinacemi 

b. Osoba s rozdvojenou osobností 

c. Člověk trpící nadměrnými depresemi, stresem, smutkem 

d. Osoba u niž dochází k střídání období (z radostného ne smutné) 

e. Osoba s poruchou myšlení 

 

3. Dokázali byste říci pár slovy kdo je schizofrenik? 

 

4. Myslíte si, že je veřejnost dostatečné informovaná o schizofrenii? 

a. Určitě ano 

b. Ano 

c. Nevím 

d. Ne 

e. Určitě ne 

5. Jsou lidé se schizofrenií nebezpeční pro své okolí? 

a. Určitě ano 

b. Ano 

c. Nevím 

d. Ne 

e. Určitě ne 

6. Kde byste si dokázali představit schizofrenika? 
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Pokračování přílohy č. 2 

a. Jako souseda 

b. Kolega v práci 

c. Prodavač 

d. Číšník 

e. Sociální pracovník 

f. Automechanik 

g. Vedoucí pracovník 

 

7. Měli by být osoby se schizofrenií hospitalizování v léčebnách. 

a. Určitě ano 

b. Ano 

c. Nevím 

d. Ne 

e. Určitě ne 

 

8. Dokázali byste si představit práci se schizofrenikama? 

a. Určitě ano 

b. Ano 

c. Nevím 

d. Ne 

e. Určitě ne 

 

9. Čím se podle Vás projevuje nejčastěji schizofrenie? 

a. Velkou agresivitou, impulzivitou 

b. Posmutnělostí, rezignací 

c. Podivínství, halucinace 

d. Lhostejností k okolí, uzavřeností do sebe 

e. Střídání období 

 

10. Souhlasíte s tvrzením, že schizofrenici často ukončují život sebevraždou? 

a. Rozhodně souhlasím 

b. Souhlasím 

c. Nevím 

d. Nesouhlasím 

e. Rozhodně nesouhlasím 

11. Toto onemocnění je dědičné. 

a. Rozhodně souhlasím 
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Pokračování přílohy č. 2 

b. Souhlasím 

c. Nevím 

d. Nesouhlasím 

e. Rozhodně nesouhlasím 

12. Pohlaví 

a. Muž 

b. Žena 

 

13. Věk    22  let 

 

14. Dosažené vzdělání 

a. ZŠ 

b. Odborné učiliště 

c. Střední škola s maturitou 

d. VOŠ 

e. VŠ 

 


