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Abstrakt (česky): 

Diplomová práce je zaměřena na téma sebevražedných myšlenek mladistvých a mapuje 

možnosti, které dospívající v takové situaci mají. Práce se opírá o poznatky z odborné 

literatury v teoretické části, v níž popisuje pojmy jako krize a krizová intervence. Krizovou 

intervenci dále člení na formy kontaktu, jež může mladistvý využít. Také popisuje 

sebevražednost s důrazem na sebevražednost mladistvých. Praktická část již na základě 

výzkumu mapuje situaci v České republice v oblasti služeb pro mladistvé v krizové situaci, 

kteří mají sebevražedné myšlenky. A zjišťuje, zda je informovanost v této oblasti dostatečná.  

 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

This diploma thesis focuses on the topic of suicidal thoughts of juveniles and maps the 

possibilities that adolescents have in such a situation. The thesis is based on the knowledge of 

the specialized literature in the theoretical part, this section describes concepts such as crisis 

and crisis intervention Crisis intervention is devided into forms of contact that a juvenile can 

use. It also describes suicide with an emphasis on juvenile suicide. The practical part, based 

on research, maps the situation in the Czech Republic in the area of services for juveniles in a 

crisis situation who have suicidal thoughts. And whether the awareness in this area is 

sufficient.  
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1. Úvod 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou sebevražednosti mladistvých. Téma 

sebevražednosti mladistvých je v České republice stále tabuizované téma a domnívám se, že 

je třeba, aby se o něm více hovořilo a aby se na základě diskuzí se vytvořila dobrá síť pomoci 

pro tyto jedince.  

V teoretické části práce jsem se snažila vysvětlit pojmy, které pomohou porozumět 

problematice a dokreslují výzkum. Zabývala jsem se hlavně krizí a krizovou intervencí, zde 

jsem popisovala příčiny, které mohou krizi způsobovat, a také jsem se na základě studované 

literatury pokusila popsat různé typy krizových situací. Zaměřuji se také na specifika krizí u 

mladistvých, jelikož toto období může přinášet jiné typy krizí, než mají dospělí jedinci.  

Jelikož se práce zabývá možnostmi pomoci, které dospívající mají při sebevražedných 

myšlenkách, popsala jsem teoreticky, jak tyto možnosti vypadají a čím se vyznačují. 

Zhodnotila jsem, že nejčastěji přijdou klienti do kontaktu s krizovým interventem, proto jsem 

i popsala průběh celé krizové intervence.  

V další části jsem se zaměřila na teoretické pojednání dané problematiky sebevražednosti a 

popsala její formy a typy, které vycházejí z prostudované odborné literatury. V této 

problematice jsem se také zaměřila konkrétně na sebevražednost mladistvých a její specifika.  

Praktická část mé práce shrnuje roční výzkum, který se skládal z rozhovorů s pracovníky, 

kteří přijdou do kontaktu s mladistvými v krizi. Vychází rovněž z dotazníku, který byl zaslán 

mezi mladistvé, aby také měli možnost se k tomuto tématu vyjádřit. Mezi mé cíle patřilo 

zjistit, jaké služby dospívající mají a jak jsou jim dostupné, také jsem se snažila zmapovat 

jaká je informovanost v této oblasti, jak ze strany mladistvých, tak jak o sobě dávají 

organizace vědět. Další stanovený cíl byl zaměřen konkrétně na sebevražednost a 

sebevražedné myšlenky, kde jsem zjišťovala jaká specifika práce se suicidálními adolescenty 

má. V neposlední řadě jsem chtěla přispět ke zlepšení v této oblasti, k naplnění tohoto cíle 

jsem zjišťovala, jaké nedostatky pracovníci v této oblasti vidí.  
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2. Vymezení pojmu adolescence 

 
Jandourek (2012) ve Velkém sociologickém slovníku definuje adolescenci jako období života 

navazující na pubescenci, které je obvykle vymezováno mezi 14. a 18. až 22. rokem věku. Ze 

sociologického hlediska jde o období, kdy se dospívající učí hrát roli dospělého člověka a 

zapojuje se do společenského života. Je to jakási vložka mezi dětstvím a dospělostí. Jde o to, 

aby byl schopen sám rozeznat svou sociální pozici a vědět, co po něm společnost chce a kam 

patří. Jde o období ambivalentní, protože mladý člověk se současně zaučuje do života ve 

společnosti a zároveň se vůči ní často kriticky vymezuje. 
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3. Krize a krizová intervence 

 

Jelikož se tato práce zabývá myšlenkami na sebevraždu u mladistvých, je třeba na úvod 

vysvětlit několik relevantních pojmů. Nejdříve se zde zaměřím na vysvětlení pojmu krize a 

jejích forem, a blíže se pak zabývám krizí, kterou může procházet mladistvý. Také je potřeba 

si vydefinovat, co znamená v této tematice krizová intervence, jaké má formy a jak se 

v průběhu takové intervence pracuje s mladistvými.  
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3.1. Krize 

 

Krize se objevuje jako pojem v mnoha oborech. Proto je nejprve potřeba vysvětlit obecně 

tento pojem. Slovo krize pochází z řeckého krisis a označovalo soudní proces, při kterém 

vrcholí spor a dochází k rozsudku, rozhodnutí, dochází k obratu - k lepšímu, či horšímu. 

V medicínském oboru můžeme vycházet z latinského crisis, které v tomto významu 

znamenalo složité období či kulminující stav průběhu onemocnění.  

V psychologii i podobných oborech se pojmem krize zabývá mnoho odborníků. Marie 

Vágnerová (Vágnerová, 2012) definuje krizi jako: „psychická krize se objevuje jako narušení 

psychické rovnováhy v důsledku náhlého vyhrocení situace, dlouhodobé kumulace či 

situačního nárůstu problémů. Jejím typickým znakem je selhání adaptačních mechanismů, 

dosud užívané způsoby přestaly být funkční, a člověk musí hledat jiné. Krize vyjadřuje 

existenci aktuálně nezvládnutelného problému. Lze ji chápat i jako podnět k nutné změně. 

Takový význam mají různé vývojové krize, které se objevují při přechodu z jedné vývojové fáze 

do další, zejména pokud dochází k zásadnější změně. „ Dále v publikaci zmiňuje, že tato 

vývojová změna je patrná hlavně v období dospívání. Jako příklad uvádí útěk dítěte z domova 

při zkratkovité reakci na vyhrocený konflikt v jeho domově.  

Krizi nemůžeme chápat jen v negativním smyslu. Jde především o změnu. A právě tím, že 

obvykle vede ke změně regulačního vzorce či můžeme říci ke změně regulativních způsobů 

chování člověka, nese možnost zásadní změny. Někdy je tato změna pozitivní, jindy 

negativní. Proto, jak říká Daniela Vodáčková (2012), je krize zároveň nebezpečím i 

příležitostí. K pozitivnímu chápání krize dodává Kastová (2010), že její kladné chápání závisí 

hlavně na našem pohledu na krizi. Zda jsme v daném momentu schopni vidět krizi jako 

životní situaci, v níž se odehrává něco, co je pro náš život zásadní, či ji můžeme vidět jen jako 

obtížnou situaci života, na kterou chceme co nejrychleji zapomenout. Zde také připomíná, že 

nejdůležitější je vědět, že každá krize v sobě obsahuje možnost zásadní proměny. 
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3.1.1. Příčiny krize 

 

● Vnější příčina 

Thom (in Vodáčková, 2012) označuje jako vnější urychlovače krize tři aspekty- ztrátu 

objektu, změnu a volbu. Při ztrátě objektu hovoří hlavně o smrti, rozchodu, přerušení vazby na 

dřívější zdroj pomoci či zradu, zklamání a stud. Také může jít o ztrátu hybnosti, následkem 

vážného onemocnění, či o ztrátu nenarozeného dítěte. Příčina může být způsobena také 

změnou, a to například změnou ročního období, atmosférická změna, či nějaká změna 

v rodině.  

„Jedná se o jakoukoli změnu vnějších podmínek, která může oslabit efektivitu regulativních 

mechanismů subjektu a v důsledku toho vést ke krizi. „ (Thom in Špatenková, 2004, str. 19) 

V případě volby se jedná o volbu mezi dvěma stejnými kvalitami, které uvádějí jedince do 

těžké situace. (Thom in Vodáčková, 2012) 

 

● Vnitřní příčina 

Krize způsobená vnitřní příčinou nastává ve chvíli, kdy se jedinec musí adaptovat na svůj 

vlastí vývoj, ale není schopen zvládnout jednotlivé vývojové úkoly. (Thom in Špatenková, 

2004). 

Další vnitřní příčinou může být jev označovaný řeckým pojmem hybris (Špatenková, 2004), 

nebo také náhradní opatření, kterým se označuje chvíle, v níž aplikujeme na situaci ne zcela 

vhodný regulační mechanismus. Toto opatření je tedy jen časově omezené a může v jednu 

chvíli či postupně přestat fungovat a nastává krize. (Vodáčková, 2012)  
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3.1.2. Typologie krizových situací 

 

V oblasti krizové intervence je nejčastěji zmiňována typologie krizí, jak ji vymezuje A.B. 

Baldwin, který rozlišuje z hlediska prohlubující se závažnosti psychopatologie a příčin krize 

(od vnitřních k vnějším) celkem 6 typů krizí. 

Dle této typologie jsou krize děleny na situační, krize tranzitorní, krize pramenící z náhlého 

neočekávaného traumatizujícího stresu, vývojové krize, krize v kontextu nemoci (duševní, 

tělesné nebo jiné specifické zranitelnosti) a neodkladné krizové stavy. (Brož, Vodáčková, 

2015) 

● Situační krize 

Tyto krize se mohou objevovat v jakékoli situaci, v jakoukoli chvíli, nezávisle na 

vývojovém stádiu jedince nebo rodiny. Je velice obtížné je předvídat, avšak není to 

nemožné. Ale zpravidla tato krize jedince překvapí či šokuje. Významnou úlohu zde 

také hraje to, zda dané události jsou jedincem vnímány jako negativní. (Špatenková, 

2004) Závažnost krize je tedy určena subjektivním náhledem jedince na událost a 

dostupnost vyvažujících faktorů. Převládají zde vnější spouštěče. Ty Vodáčková 

(2012) rozděluje do skupin ztráta a její hrozba, změna a její anticipace a volba. Do 

první skupiny řadí hlavně ztrátu zdraví, ztrátu blízkého člověka, obavu z neúspěchu 

při zkoušce, nemožnost pokračovat v nějaké činnosti apod. Do skupiny změna a její 

anticipace řadí rozvod, změnu postavení v zaměstnání, změnu klimatických podmínek, 

stěhování, změnu životního rytmu, změnu pracovního týdne ve víkend a naopak. U 

poslední skupiny uvádí příklady jako rozhodování mezi dvěma partnery či 

partnerkami, rozhodování o budoucím studiu. 

● Krize tranzitorní 

Krize tranzitorní neboli krize z očekávaných životních změn, pramení ze situací, které je 

možné anticipovat. Tyto situace se zpravidla váží k přechodu z jedné životní fáze do 

druhé. Jsou to situace, které jedinec může předpokládat. Tedy má možnost se na ně jistým 

způsobem připravit a mít nad nimi kontrolu. (Špatenková, 2004)  
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Jedinec, ačkoli krizi očekává, potřebuje čas, aby touto krizí správně prošel. Vodáčková ve 

své publikaci tuto krizi dělí na dvě skupiny. Na vývojovou fázi jedince a na jedincův 

rodinný životní cyklus. V části vývojové fáze jedince se zde odkazuje na E. H. Eriksona, 

který na základě psychoanalytické teorie vytvořil osm kategorií jednotlivých vývojových 

stádií jedince. Svou práci nazval Osm věků člověka. (Vodáčková, 2012) V této teorii 

Erikson (Psychoweb, 2008, [online]) uvádí, že každý jedinec v ten pravý čas prochází 

různými stádii psychosociální krize, která je možností růstu, ale také může vést 

k ohrožení. V kojeneckém věku dítě prochází stádiem „důvěra vs. nedůvěra“, kdy kojenec 

potřebuje saturovat základní biologické potřeby a předvídatelné chování mateřské osoby, 

potřebuje pocit bezpečí, důvěry v ní a posléze i v sebe. Druhé stádium nazývá „autonomie 

vs. zahanbení a pochybnosti“, do kterého se dítě dostává mezi 1,5 – 3 roky. Dítě se učí 

mluvit, chodit a regulovat vyměšování. Je zde důležitá nutnost vyváženosti mezi 

zadržováním a pouštěním. V budoucnu toto může ovlivnit jedincovu mezilidskou 

interakci, kdy bude mít mnoho nebo málo zábran. Mezi třetím a šestým rokem se dítě 

dostává do stádia „ iniciativa vs. vina“, kdy experimentuje s novými činnostmi, zkouší to, 

co nesmí. Ale tato nová činnost může vyvolat pocit viny. Stádium „snaživost vs. 

méněcennost“ se vyskytuje zpravidla mezi šestým a dvanáctým rokem vývoje. Je to 

období, kdy se poprvé začne ve škole poměřovat se svými spolužáky, je to klíčový 

moment, kdy je potřeba zajistit, aby jedinec neztrácel chuť učit se a nezažíval ve škole jen 

pocit méněcennosti. Období rané puberty přináší fázi, kterou Erikson (Psychoweb, 2008, 

[online]) nazývá „identita vs. nejistota“. V této době se sjednocují představy mladého 

člověka o sobě samém, vědomí identity ego dává pocit důvěry, že jeho sebepojetí 

odpovídá náhledu ostatních lidí na něho. V tomto stádiu může objevit sebe sama či se 

ztratit. Pokud jedinec najde svou identitu, dostává se do stádia „intimita vs. izolace“, kde 

intimita je zdravým spojením vlastní identity s identitou druhého bez hrozby ztráty sebe 

nebo rozpuštění své identity v něm, obsahuje závazek a může být vyjádřena i sexuálně. 

V předposledním stádiu, které dle období života řadíme mezi střední dospělost až stáří, 

přichází „reprodukce vs. stagnace“. Jedinec se zapojuje do společnosti, aby vytvořil něco 

hodnotného, co pro něho osobně dává smysl. Může to být potomstvo, umělecké dílo či 

majetek. Poslední stádium, tedy období pozdní dospělosti či stáří, označuje Erikson 

(Psychoweb, 2008, [online]) jako „ integrita vs. zoufalství“. Zde je důležité dosažení plné 
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osobní integrity proti znechucení ze života. Pokud se člověk ve stáří nemůže ohlédnout za 

svým uplynulým životem s pocitem naplnění a dobře vykonané práce, nastává zoufalství.  

Do skupiny, kterou Vodáčková (2012) nazývá rodinný životní cyklus, řadí takové cykly, 

kdy je rodina stále znovu nucena procházet změnami, či se přizpůsobovat změněným 

podmínkám. Při tom vždy vznikají v různé míře krize a přechodná období. Strategie 

krizové intervence mají klientovi a jeho rodině pomoci těmito krizemi projít, pomáhají 

jim je uchopit a porozumět, jaký mají pro ně význam. Špatenková (2004) k tomu dodává, 

že je důležité také objasnit a pochopit změnu sociálních rolí, kterou krize přináší. A také 

v rámci krizové intervence je třeba podporovat u jedince či jeho rodiny nové aktivity.  

● Krize pramenící z náhlého neočekávaného traumatizujícího stresu 

Špatenková (2004) tuto krizi označuje jako traumatickou a popisuje ji jako krizi, která je 

způsobena mocnými vnějšími stresory, které člověk neočekává a očekávat ani nemůže, 

tedy nad nimi nemá žádnou kontrolu. Jedinec se cítí událostí zdrcen a jeho vyrovnávající 

strategie jsou ochromeny. Do tohoto typu krize řadíme např. náhlou smrt partnera, 

znásilnění, autonehodu nebo přírodní katastrofu atd.  

Při krizové intervenci se v tomto typu krize musíme zaměřit na poskytnutí a mobilizaci 

podpory. Důležité je, aby pro klienta bylo vytvořeno prostředí, kde bude v bezpečí 

schopen projít fází šoku přes další stádia, v nichž se může emoční prožívání vyvíjet a 

měnit. A zároveň, aby mohl své prožívání autenticky vyjádřit. Musíme vycházet z toho, že 

událost tohoto druhu je pro jedince zpravidla nová a neznámá a klient pro ni nemá 

dopředu vytvořený vzorec chování. (Vodáčková, 2012) 

● Vývojové krize 

 Vývojová krize nebo také krize zrání, je popisována jako taková situace, v níž je člověk 

v kontextu mezilidských vztahů konfrontován s otázkami, které jsou pro jeho vlastní 

vývoj důležité. Jedinec v jejich řešení však selhává, což může mít vztah k některým 

nedořešeným a nedokončeným tématům z jeho předchozího vývoje. Může jít například o 

otázky bezpečí, jistoty, nasycení (tím je myšlen emoční či fyzický hlad), moci, bezmoci, 

partnerství, sexuality, vztahů, rodičovství atd. (Vodáčková, 2012) 
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Vodáčková (2012) dále vysvětluje, že tato krize přichází obvykle tam, kde nemohla 

zdárným způsobem proběhnout krize tranzitorní, jejíž podstatou je reakce jedince a jeho 

rodinného systému na přirozené změny či vývojové úkoly. Avšak tato krize přináší dle 

Vodáčkové (2012) také pozitivum, a to, že díky této krizi se jedinec „dorovnává“ do 

přirozeného toku života. Jedinec dodatečně řeší to, co ve svém životě přeskočil či vyřešil 

jen dočasně. Špatenková (2004) zmiňuje několik bodů, na které se pracovník musí zaměřit 

při krizové intervenci s klientem nacházejícím se v tomto typu krize. Důležitá je zde 

manifestace daného problému a podpora klienta v řešení stávajících vývojových úkolů. 

Také je třeba vytvořit bezpečné klima, které klientovi usnadní přijmout krizi jako 

vývojovou výzvu, a získat ke spolupráci na tomto úkolu jeho sociální okolí.  

● Krize v kontextu nemoci (duševní, tělesné nebo jiné specifické zranitelnosti) 

Dalším typem dle Baldwinovy typologie krizí je krize pramenící z psychopatologie či 

krize v kontextu psychopatologie. Vodáčková (2012) u tohoto typu zdůrazňuje, že lidé 

s dispozicí k duševnímu onemocnění jsou obecně více zranitelní než zbytek populace. 

Také se dá říci, že v jistém smyslu jsou hůře vybaveni zvládat zátěž a vývojové nároky. Je 

pravděpodobné, že kořeny problémů jedince budou směřovat více do jeho raného stádia 

vývoje. Často se zde jedná o klienty, kteří mají již zkušenosti s psychiatrickou léčbou. Dle 

diagnostiky by šlo pravděpodobně o klienty s poruchou osobnosti nebo se závažnými 

neurotickými problémy, jedince se závislostí na alkoholu či drogách, klienty s tzv. velkou 

depresí či psychózou. Špatenková (2004) tento výčet ještě doplňuje o klienty, kteří mají 

hraniční poruchu osobnosti či charakterovou poruchu a neorganickou psychózu.  

Spouštěčem krize zde může být vše předchozí, co klienta potkalo, např. vývojové nároky, 

volba, ztráta či změna. A ačkoli by se v jisté míře tzv. normální populace dokázala 

s těmito překážkami vyrovnat, u tohoto jedince je problém umocněn jeho specifickou 

zranitelností či nerovnováhou rodinného systému. Smyslem krizové intervence je reagovat 

na aktuální problém. Více než diagnóza klienta by nás měla zajímat situace, kterou klient 

přináší, kvůli které se na nás obrátil. Na druhou stranu je potřeba zachytit signály, které by 

mohly nasvědčovat přítomnosti duševní poruchy klienta. (Vodáčková, 2012) 
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 Pokud klientovi zpřehledníme jeho problém a zapojíme rodinný systém, přispějeme tím 

ke zvýšení kompetence klienta, k jeho stabilizaci na co nejvyšší úrovni fungování, takže 

v řadě případů lze předejít dlouhodobější hospitalizaci. Také je pravděpodobné, že 

klientovi bude po odeznění krize doporučena ambulantní psychiatrická péče či péče 

psychoterapeuta. (Vodáčková, 2012) 

● Neodkladné krizové stavy 

Poslední typ je dle škály typologie nejzávažnější. Burgess a Baldwin (Pasquali a kol. 1989, 

cit. podle Vodáčková, 2012), kteří tuto skupinu krizových stavů nazývají „psychiatrické 

neodkladnosti“, uvádějí, že sem patří akutní psychotické stavy, alkoholové či drogové 

intoxikace a problémy spojené s kontrolou impulzů, jako je sebevražedné nebo vražedné 

chování a nekontrolovatelná zlost a agrese. Vodáčková (2012) k tomuto výčtu ještě dodává 

klienty s panickou úzkostí, s některými druhy disociativních stavů, např. ztráta vědomí, 

klienty s různými typy automatického a někdy dezorganizovaného chování, které nepodléhá 

volní kontrole a klient si je později nepamatuje a klienty, kteří mají stavy spojené s extrémním 

psychickým vypětím.  

Dále zde Vodáčková (2012, s. 38) uvádí tři základní kroky, jak postupovat, pokud budeme 

pracovat s klientem vykazujícím známky neodkladného krizového stavu:  

● „Navázat s klientem co nejlepší kontakt ve smyslu aktuální spolupráce.  

● Hledat především takové body, které přinesou rychlou a účinnou stabilizaci klientova 

stavu a sníží bezprostřední ohrožení.  

● Nabízet co nejvhodnější návaznou péči v kontextu klientova příběhu a ve vztahu ke 

stupni ohrožení, v němž se nachází.“  
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3.1.3. Krize u dospívajících 

 

Krize v dospívání je jev, který do jisté míry postihne každého jedince v tomto věku. Je to 

období velkých změn a jedinec se s nimi musí vyrovnávat. Jak zmiňuje Jedlička (2015), 

dospělým jedincům bývá zpravidla jasné, že krize může být ve svých počátcích velice těžká a 

bolestná, ale také ví, že to nemusí být konec světa, že tato krize je pouze přechodný stav a 

nemusí to jedince navždy zničit. Ale mladý člověk nemá takové zkušenosti, aby svou krizi 

mohl rychle překonat, a proto je pro něj toto období více nebezpečné. Svou úlohu zde hraje 

citová nestabilita, nezakotvenost a také prozatím ne úplně zvládnutá schopnost cílevědomé 

sebekontroly. 

Špatenková (2004) popisuje krizi v dospívání jako období, které bývá označováno za kritické, 

jelikož v období se puberty se objevují situace pro jedince těžké a nové, jako je například 

odpoutání se od rodičů, hledání sebe sama a své vlastní identity. Také je toto krizové období 

prohlubováno či komplikováno situačními krizemi (viz výše). Na dospívajícího je vyvíjen 

větší tlak na výkon jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Často v tomto období negativně 

reaguje na jakékoli autority (především na ty formální) a sužuje sebe a hlavně své okolí 

střídáním názorů.  

Proto je pro dospívajícího důležitá emoční podpora ze strany jeho vrstevníků. Jedlička (2015) 

stejně jako jiní autoři dává těmto vztahům v období dospívání velkou váhu. Tato podpora 

sehrává velkou roli hlavně při potvrzování správnosti jednání ze strany vrstevníků. To souvisí 

s typickou vazbou dospívajících na názory a hodnotové soudy sdílené v okruhu jejich 

spolužáků, přátel a lásek. Vrstevnická skupina může působit jako pozitivní socializační faktor 

při vývojově nutné separaci z citových pout ukotvujících mladého jedince uvnitř rodiny, při 

jeho emancipaci a prvním nakročení do života dospělého jedince.  

Naděžda Špatenková (2004) rozdělila různé typické krize v dospívání do šesti kategorií. Řadí 

sem: sexuální problémy, problémy s násilím, problémy s identitou, problémy s vlastním 

tělem, potíže v přizpůsobování se okolí a krize pramenící z psychopatologie.  

● Sexuální problémy 
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Problémy se sexualitou jsou v tomto období běžné. Pro jedince je to věc nová, někteří zkouší 

experimentovat a hledat se v této oblasti, jiní se naopak drží zpátky.  

Jedním z problémů, který může v této oblasti nastat, je obava z homosexuality. Ta se projeví 

často již právě v tomto zmateném období. Kulhánek (in Psychologie, 2016, [online]) k tomuto 

říká: „V dospívání je sexualita v porovnání s dospělostí nezralá. Dočasně tak může nastat 

situace, kdy se potřeba velké blízkosti k osobě stejného pohlaví (spolužákovi, učiteli, 

trenérovi) mění v erotickou přitažlivost a zamilovanost. Většinou nejde o první projev 

homosexuální orientace, ale spíše o přechodný jev v rámci adolescentní krize.“ 

„Tuto krizi podporuje málo citové prostředí v rodině, pocit osamělosti mezi vrstevníky, 

vzhlížení k autoritě mimo rodinu v kontrastu s konfliktními vztahy doma. Kontakt s opačným 

pohlavím je v této době ještě spojený se strachem. Nenaplněná potřeba citu, porozumění a 

blízkosti pak může najít svůj objekt zájmu u stejného pohlaví.“ (Kulhánek in Psychologie, 

2016, [online]) 

Také, jak dodává Špatenková (2004), sexuální experimentování s opačným pohlavím může 

zbytečně vyvolávat velké obavy jak u rodičů, tak u vychovatelů a vést je k dalekosáhlým 

opatřením.  

Dalším problémem spojeným se sexualitou může být onanie, která ačkoli je přirozenou 

součástí života, tak stále v některých dospívajících vyvolává pocit studu a viny. (Špatenková, 

2004) 

Mezi závažnější sexuální problémy můžeme řadit sexuální násilí, kdy se může jednat o 

sexuální obtěžování či sexuální zneužívání. A také předčasný sexuální styk. (Špatenková, 

2004) Ten je v České republice povolen až od patnáctého roku věku jedince. (§ 187 trestního 

zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb.) Je trestný i v případě, že aktivita bude dobrovolná a chtěná.  

Dále zmiňuje problém s antikoncepcí a sexuální promiskuitou. (Špatenková, 2004) 

● Problémy s násilím 
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V této problematice se dospívající může ocitnout na obou pólech násilí. Může vystupovat jako 

násilník, či se stát obětí. Dospívající se může stát obětí násilí ze strany svých vrstevníků, např. 

šikana ve škole, či rodičů nebo jiných dospělých, např. učitelů. (Špatenková, 2004)  

Jedlička (2015) také popisuje problémy s násilím jako jistou formu rebelie. Pojmenovává ji 

jako „rebelie bez příčiny“, při níž jedinec ve střetech s oficiálními představiteli společnosti 

testují, zda jsou dané normy platné, kam až je možno beztrestně zajít a kde jsou konečné 

limity nově ochutnávané svobodné vůle. Někdy se pak setkávají s nepříjemným zjištěním, že 

cizí lidé nejsou tak benevolentní jako jejich blízká rodina. A zjišťují, že společenské zákony 

jsou nesmlouvavé. Jedlička říká, že: „Mnozí adolescenti si ještě nedokážou plně uvědomit, co 

je vlastně paradoxem svobody. Její cena zpravidla netkví v tom, čeho nezávislý jedinec 

v životě dosáhl, ale co byl nucen za vlastní svobodu zaplatit a čeho se na svých cestách 

uprostřed životních křižovatek vědomě vzdal. „(Jedlička, 2015, s. 181) 

● Problémy s vlastní identitou 

Jak již bylo naznačeno v popisu Eriksonových Osmi věků člověka, v dospívání se buduje 

základní struktura jedincovy identity. Špatenková (2004) v této kapitole zmiňuje důležitou 

otázku, kterou si dospívající v tomto období klade, a tedy „ Kdo jsem?“. V tomto období je to 

jedna z největších životních neznámých. Odpověď na ni pak zákonitě evokuje související 

otázku „Jaký jsem?“.  

Dospívající se snaží dojít k odpovědi přes jejich zjednodušeně vyhraněné vnímání reality. Jak 

k tomu dodává Jedlička (2015), tento náhled jim pomáhá zpřehlednit situaci, ale mnohdy 

k její škodě. Krize identity, kterou adolescenti procházejí, je vede též k tomu, že jsou jen 

málokdy ochotni přijímat přátelské rady od starších. Nechtějí být totiž malými poslušnými 

dětmi, a proto velmi často volají po osobní svobodě a zdůrazňují, že mají „svůj vlastní 

rozum“. Projevy vnějšího nesouhlasu s jejich chováním však dokážou mladé lidi velice zranit, 

protože mají také tendenci k paušalizaci. Tedy jednotlivé kritické kroky interpretují jako 

odsouzení a zavržení celé své osoby, se vším, co k ní patří. Sami totiž nejistě balancují mezi 

pocity narcistní sebeúcty a bolestnými zvraty k negativisticky méněcennému sebehodnocení.  

● Problémy s vlastním tělem 
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V období dospívání dochází k velkým tělesným změnám, tyto změny jsou dospívajícími 

velmi citlivě vnímány (dochází k rozvoji sekundárních pohlavních znaků, více se mastí pleť, 

vzniká akné) a jsou velmi subjektivně interpretovány. (Špatenková, 2004) 

Mezi poruchy související s vlastním tělem patří zejména anorexie a bulimie. Právě období 

dospívání je nejrizikovější pro jejich začátek, a to zejména u dívek. Ale tato problematika se 

týká i chlapců. Dospívající zvyšují zájem o vlastní vzhled a v souvislosti s tělesnými a 

hormonálními změnami je jasné, že mladý člověk má celkem velký a nelehký úkol, a to 

vyrovnat se sám se sebou, se svým tělem a také s tím, jak na něho druzí reagují. K tomu se 

připojuje fakt, že chlapci a dívky začínají objevovat svou sexualitu a zajímají se o opačné 

pohlaví. (Nováková in Šance dětem, 2016, [online]) 

Nováková také upozorňuje na to, že: „Dospívající se často a dlouze zkoumá v zrcadle, 

porovnává se se svými vrstevníky i s mediálním obrazem krásy. Poruchy příjmu potravy ale 

nejsou jen o tom, že mladý člověk řeší svou postavu a chce zhubnout (někdy přibrat), a tak 

přehnaně cvičí či se nepřiměřeně zabývá jídlem, ale jsou především výrazem touhy po 

pozornosti, po tom, aby vám ukázal, že je tady a trpí.“ (Nováková in Šance dětem, 2016, 

[online]) 

● Potíže v přizpůsobování se požadavkům okolí 

Mezi další problém, který může způsobovat krizi v dospívání, řadí Naděžda Špatenková 

(2004) takové potíže, kdy má dospívající problém se přizpůsobit svému okolí. Dospívající 

těžce snášejí zákazy, příkazy a podrobování se formálním autoritám. Z tohoto můžou plynout 

časté konflikty s rodiči nebo jinými vychovateli jedince, záškoláctví, útěky z domova atd. Ale 

také větší závažnější problémy jako rozmanité formy sociálně deviantního chování, např. 

páchání trestných činů, jako krádeže, žhářství, ublížení na těle atd. V tomto období se objevují 

také prvotní problémy s drogami a alkoholem.  

● Krize pramenící z psychopatologie 

Zde se může jednat o propuknutí psychických problémů, např. juvenilní schizofrenie. V tomto 

typu krizí Špatenková (2004) zdůrazňuje problém sebepoškozování a také sebevražednosti 

dospívajících (té se věnuji níže).  
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Nováková (in Šance dětem, 2016, [online]) uvádí, že sebepoškozování provází i poruchy 

příjmu potravy, depresivní nálady, únik od reality nebo zneužívání návykových látek. Ale ne 

vždy to tak musí být. Někdy tato porucha může přijít nečekaně, bez dalších indikátorů. Takto 

může svůj problém řešit i dospívající, který působí dojmem, že má ten nejspokojenější život. 

Už z podstaty slova sebepoškozování vyplývá, že jde o chování, které směřuje k ublížení 

sobě, k sebedestrukci. Samozřejmě, že příběhy dospívajících, kteří si ubližují (častěji jsou to 

dívky), jsou zcela různé, ale co je spojuje, je určitě pocit, že jsou zvláštní, jiní, nechtění, 

nemilovaní, oškliví, zlí a podobně.  
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3.2. Krizová intervence 

 

V kapitole výše bylo vysvětleno, co si představit pod pojmem krize. V této kapitole nejdříve 

vysvětlím, co si představit pod klíčovým slovem intervence. Hartl (2000) tento pojem 

vysvětluje jako cílený zásah, který je pracovníkem předem promyšlený a zpravidla zaměřený 

na zmírnění tíživé osobní situace jedince. Je to kontakt s klientem či technika, kterou 

pracovník směřuje k přerušení, zamezení nebo úpravě právě probíhajícího procesu.  

Vodáčková (2012, s. 60) definuje krizovou intervenci jako „odbornou metodu práce s 

klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová 

intervence pomáhá zpřehlednit a strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné 

kontraproduktivní tendence v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky 

klientovy minulosti či budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. 

Krizový pracovník klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně 

a konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. 

Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání 

konkrétních překážek.“ 

Špatenková (2011) upřesňuje, že KI, komplexněji krizová pomoc, je metoda, která zahrnuje 

různé druhy pomoci, které mají za úkol vrátit jedinci jeho stabilitu, jež byla narušena krizovou 

životní událostí. Popisuje zde pomoc psychologickou, lékařskou, sociální a právní.  

● Psychologická pomoc 

KI je v této formě pomoc, při níž je terapeutický kontakt časově omezen a přímo zaměřen na 

problém, který krizi vyvolal. Jedinec je s krizí konfrontován a postupně dochází k jejímu 

řešení. Po odstranění příznaků akutní krize se jedinec pomalu vrací do své ztracené 

rovnováhy, a tím je zabráněno dalšímu rozvoji dezorganizace. (Špatenková, 2011) 

● Lékařská pomoc 

Tato forma pomoci zahrnuje hlavně psychiatrickou intervenci a v případě potřeby také 

medikaci, či krátkodobou hospitalizaci. (Špatenková, 2011) 
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● Sociální pomoc 

V této kapitole odkazuje Naděžda Špatenková (2011) na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2007. Krizovou pomocí 

tento zákon rozumí terénní, ambulantní či pobytovou službu na přechodnou dobu, která je 

poskytována osobám nacházejícím se v situaci ohrožující zdraví či život. Tito jedinci nemohou 

přechodně řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. (Špatenková, 2011, s. 13-

14) 

● Právní pomoc 

Tato pomoc spadá do kompetencí právníků, proto ji zde nebudu rozepisovat.  

Metodu krizové intervence vymezuje Baštecká (2005) jako způsob chování a jednání 

pracovníka, který v klientovi navozuje pocit úlevy a zvládání situace. Pomáhá klientovi vše 

uspořádat a vytvořit postupy, které klienta vedou k vyřešení současné situace a k obnově jeho 

sil. Důležité je, aby se klient v době krize zaměřil na podnět, který krizovou reakci vyvolal a 

na pocity, které jsou s ním spojené. Také by měl pracovník vyzdvihnout a ukázat klientovi 

možné zdroje pomoci v jeho okolí.  

V publikaci „Krizová intervence“ Daniela Vodáčková (2012, s. 60) také vypisuje konkrétní 

body a principy, které specifikují charakteristiku KI:  

● „Krize má individuální charakter 

● Krizový stav je časově omezený (poskytnutí pomoci by mělo být tak rychlé, jak jen je to 

možné)  

● Těžiště práce s klientem tvoří řešení problému 

● Posílit klientovu kompetenci (aby byl schopen co nejvíce řešit svým přičiněním) 

● KI je eklektická (šitá na míru člověku a jeho situaci)  

● Zaměřit se na to, kdy krizová situace vznikla 

● Dosahovat jen do blízké budoucnosti 

● Zaměřit se na celý systém, který klienta obklopuje 

● Zaujímat celý bio-psycho-sociálně-duchovní prostor klienta 

● Pracovník musí mít za sebou zázemí svého týmu“ 
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O KI panují také různé mýty, které mohou někdy klienta odradit v jejím vyhledání. Níže je 

vypsán souhrn těch nejčastějších mýtů. 

MÝTUS FAKT 

Krizová intervence je vhodná jen pro 

psychiatrické případy. 

Krizová intervence je pomoc lidem, kteří 

se ocitli v krizi. Podle Browna, Pullena 

a Scotta (1992, s. 121) jde o tahy selektivně 

užívané při práci s lidmi, kteří nejsou 

nemocní, nýbrž se ocitnou v krizi. Krize není 

ani nemoc, ani patologický stav. Je to 

normální reakce na nenormální situaci.  

Krizová intervence se omezuje jen na jedno 

terapeutické setkání. 

Za určitých okolností je jediné setkání klienta 

s krizovým interventem plně postačující, 

ale v případě potřeby se frekvence setkání 

zvyšuje. Nemusí se také jednat pouze 

o setkání tváří v tvář, ale může to být 

telefonický, případně internetový kontakt, 

nebo krátkodobý pobyt na lůžku.  

Krizovou intervenci poskytují jen 

profesionálové. 

Krizovou intervenci mohou poskytovat 

profesionálové v pomáhajících profesích, 

školení dobrovolníci, ale také laici (příbuzní, 

přátelé, známí, sousedé, náhodní 

kolemjdoucí). 

Krizová intervence nabízí jen dočasnou 

stabilizaci do doby, kdy lze poskytnout 

Ano, krizovou intervenci můžeme chápat jako 

takovýto stabilizační zásah, který může být 
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dlouhodobější pomoc. v řadě případů ale plně dostačující a není 

nezbytné, aby navazovala dlouhodobější 

např. psychoterapeutická pomoc. 

 Krizovou intervenci lze považovat jen 

za metodu primární prevence. 

Krizová intervence je činnost preventivního 

charakteru (prevence je zaměřena na riziko 

prohlubování a na chronifikaci problému), 

dále činnost poskytující okamžitou 

a nezbytnou pomoc. Krizová intervence 

je vyšetřením a terapií zároveň. 

Krizová intervence nevyžaduje speciální 

znalosti nebo odbornost, pokud má pracovník 

v pomáhající profesi zkušenosti s tradičními 

terapeutickými přístupy. 

Nejen dobrovolníci, ale také profesionálové 

působící v oblasti krizové intervence by si 

měli osvojit techniky krizové intervence. 

K tomu jsou určeny specializované výcviky 

krizové intervence a telefonické krizové 

intervence. 

 

(in Burges, Baldwin, 1981, cit. podle Špatenková, 2011) 
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3.2.1. Průběh krizové intervence 

 

Krizová intervence nepředstavuje stav, nýbrž proces interakce pracovníka v krizové intervenci 

s klientem. Tento proces směřuje od navázání kontaktu s klientem do ukončení a zhodnocení 

intervence. Např. Naděžda Špatenková (2011) popisuje základní třístupňový proces krizové 

intervence.  

● Zahájení KI 

Základním prvkem je zde rychlé navázání kontaktu s klientem a vytvoření dobrého vztahu. 

Klient v krizi často zažívá strach, nejistotu, úzkost či beznaděj, proto je dobrý vztah 

s krizovým interventem podstatný pro další spolupráci. Klient se může, kvůli situaci, v níž se 

nachází, projevovat neadekvátně, popudlivě, ale i agresivně, proto je pro pracovníka v tuto 

chvíli nejvhodnější technika „akceptace klienta“. Zajištění bezpečí je nedílnou součástí 

intervence, jelikož klient se cítí ve své situaci ohrožen a díky nabytému pocitu bezpečí bude 

schopen v intervenci pokračovat. (Špatenková, 2011) Ze strany pracovníka vyžaduje 

vytvoření bezpečného prostředí dodržování formálního rámce intervence, důležitá je 

konzistentnost jeho chování, zájem o pacienta a také jeho přijetí. (Vymětal, 2004) Pocit 

bezpečí je důležitý také pro krizového interventa. Aby svou práci mohl odvádět beze strachu 

z napadení, či z nezvládnutí klientova problému. (Špatenková, 2011) 

● Realizace KI 

Pro správné zajištění klienta je potřeba v této fázi intervence získat nezbytné relevantní 

informace. Krizový intervent by se měl pokusit zjistit, co, kdy, kde a jak krizi vyvolalo. A měl 

by se pokusit identifikovat všechny složky krize, tedy:  

o Co byl spouštěč události 

o Zda vnímá danou situaci jako ohrožující 

o Zda selhaly obvyklé copingové strategie (Příloha č. 1 ) (Špatenková, 2011) 

 

V rámci KI je poměrně snadné změnit hodnocení situace z neohrožují na ohrožující, avšak 

změnit situaci samotného klienta je v některých případech prakticky nemožné (Nedá se vrátit 
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to, co se stalo, či oživit mrtvého, ale může se pracovat na situaci, která je teď) (Špatenková, 

2011) 

Proto se pracovník v krizové intervenci zaměřuje hlavně na tyto body:  

● „Aktuální psychická stav klienta 

● Podobnost současné krize s minulými zážitky 

● Úroveň klientovy adaptace před vznikem krize 

● Klientovo aktuální fungování 

● Jeho vztah k lidem 

● Jeho ochotu k přijetí pomoci 

● Současnou adaptaci na krizi“ (Špatenková, 2011, s. 18) 

Kromě získaných informací (co, kdy, kde jak), je také důležité zjistit dobu trvání příznaků 

krize. Také jak tento stav sám klient subjektivně chápe a jak ovlivňuje jeho okolí.  

Po získání všech potřebných informací je třeba vytvořit s klientem plán, jak krizi řešit. Při 

plánování je důležité zmapovat sociální síť klienta. Tato síť je důležitým aspektem při řešení. 

Jedná se zpravidla o blízké osoby jedince, které mu v těžkých situacích obvykle pomáhají a 

také instituce, na které může pracovník klienta navázat. Systém sociální opory má rozhodující 

vliv na hloubku a trvání krizového stavu. (Špatenková, 2011) Někdy je v průběhu intervence 

klientova síla natolik zmobilizována, že mu stačí připravit plán a již dokáže řešit svou krizi 

sám, jindy je třeba klientovi pomoci i s realizací plánu a nadále ho podporovat. (Špatenková, 

2011) 

● Ukončení KI 

Ve chvíli, kdy se ukáže, že klientův stav je stabilizován a klient je srozuměn s tím, co ke krizi 

vedlo a již zná cestu k řešení, může být KI ukončena. Pro případ, že se klient dostane do krize 

znovu, ať ze stejné či jiné příčiny, je vedena srozumitelná dokumentace. (Špatenková, 2011) 

V dokumentaci by měly být reflektovány především tyto okolnosti:  

● „V jakém psychickém stavu byl klient na počátku procesu intervence 

● Jak dlouho trval krizový stav a jaké jsou jeho příčiny 
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● Jaká intervence proběhla 

● Se kterými institucemi se spolupracovalo a jakých výsledků bylo dosaženo 

● Jaká společná rozhodnutí byla přijata v konečné fázi setkání 

● V jakém psychickém stavu byl klient při ukončení intervence 

● Jaké byly další plány spolupráce s klientem a institucemi poskytujícími pomoc“ 

(Špatenková, 2011, s. 19) 

  



30 

 

 

 

3.2.2. Telefonická krizová intervence 

 

„Dříve než si vezmete život, zavolejte mi“ Chad Varah (Eis, 1993, s. 97) 

Výše zmíněná věta je počátkem telefonické krizové intervence (dále TKI) v Evropě. Jejím 

autorem je, jak je uvedeno, Chad Varah, anglikánský kněz, který žil ve 20. století v Londýně. 

V té době byla sebevražednost v Londýně obzvlášť vysoká. Proto tento farář dal do novin 

inzerát, kde žádá lidi, kteří uvažují o sebevraždě, ať mu nejdříve zavolají.  Tato nabídka 

získala takový ohlas, že Chad Varah po krátké době přijímal tolik hovorů, že již nebylo 

v silách jednoho člověka to zvládnout. Proto žádal o pomoc své přátele a kolegy a spolu 

vytvořili malé středisko, kde poskytovali TKI dvacet čtyři hodin denně. Tím vznikla první 

linka důvěry v Evropě - Samaritáni. (Eis, 1993)  

Jak již název napovídá, telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci lidem 

v krizi prostřednictvím telefonu. Pro pracovníka TKI platí devět základních pravidel, kterých 

se každý pracovník musí držet, aby svou práci vykonával správně. Dokument, který tato 

pravidla uvádí, vydala Česká asociace pracovníků linky důvěry (dále ČAPLD) a nazývá se 

Etický kodex pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry. (Příloha č. 2)  

Tento prostor, ve kterém se nachází jak klient, tak pracovník TKI, má svá pro i proti. Mezi 

jeho výhody patří jistě dostupnost. Jakýkoli člověk v jakoukoli dobu, který se ocitne v krizi, 

může tuto službu vyhledat, jelikož mnoho z těchto linek funguje nonstop.  

Mezi výhody řadí Špatenková (2011) a Vodáčková (2012) zejména tyto:  

 Bezbariérovost a snadná dostupnost 

U TKI je právě tato výhoda velmi ceněná. Telefon umožňuje překonat interpersonální i 

geografickou bariéru mezi klientem a pracovníkem KI. Nemusí mít žádné doporučení od 

lékaře či psychiatra. Také nezáleží, v jaké části světa se právě nachází. Ani mnohdy jaká je 

hodina. Klient, který volá, by neměl překonávat žádnou překážku. Měl by mít šanci se dovolat 

co nejpohodlněji v době, kdy to sám potřebuje.  
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Pohodlí pro klienta také přidává fakt, že při hovoru se může nacházet kdekoli, tedy na místě, 

které on sám považuje za bezpečné a kde se cítí dobře. Klient může správně vnímat svobodu a 

kontrolu nad situací. Může kdykoli zavěsit a opět za čas zavolat znovu. Toto je mnohem 

snazší, nežli odejít z poradny.  

 Anonymita 

Zde obě autorky (Špatenková, 2011 a Vodáčková, 2012) uvádějí jak anonymitu klienta, tak 

výhodu anonymity pro pracovníka linky důvěry. Anonymita je jedním z hlavních důvodů, 

proč tuto formu kontaktu klienti vyhledávají. Při hovoru nemusí o sobě říci žádné základní 

údaje, podle kterých by mohla být zjištěna jejich totožnost. To jim může pomoci se více 

otevřít již v prvním kontaktu, jelikož se cítí chráněni. Nemusí mít strach ze zesměšnění, 

odsouzení či zneužití poskytnutých informací. Stejně tak jako klient, má právo i pracovník 

linky důvěry zůstat anonymní a zůstat chráněn. Může se například vyvarovat nezdravého 

fixování klienta na pracovníka či pronásledování. 

 Nízké náklady 

K výhodám dodává Špatenková (2011) jejich finanční dostupnost. Tyto služby jsou zpravidla 

zdarma a platí se pouze normální telefonní poplatky. Tedy je tato služba mnohem dostupnější 

nežli například linky soukromých psychoterapeutů. 

 

Mezi nevýhody TKI řadí Špatenková (2011) zejména absenci vizuálního klíče, kdy pracovník 

nemá k dispozici nonverbální charakteristiky, které získává při kontaktu tváří v tvář. Např. 

výraz obličeje, gesta či obecně jak osoba vypadá. Díky absenci tohoto klíče má pracovník 

TKI mnohem méně informací než v rámci intervence face to face. Tedy nemůže si například 

udělat obrázek o klientovu emocionálním rozpoložení dle vizuálního kontaktu.  

Jak bylo řečeno ve výhodách, klient má díky telefonu větší kontrolu nad situací. To může ale 

způsobovat také nevýhodu tohoto kontaktu. Jak vysvětluje Špatenková (2011) pracovník má 

velmi krátký čas na to, aby s klientem navázal dobrý vztah. První minuta až dvě jsou kritické, 

jelikož pokud se pracovníkovi nepodaří v tomto časovém horizontu navázat vztah a vytvořit 

bezpečné prostředí, klient zpravidla zavěsí. A jelikož je tento kontakt veden přes technologie, 
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je také možné jejich selhání. Kontakt může být přerušen, či se vybije baterie atd. To vše může 

mít na klienta negativní dopad.  

TKI jako i ostatní intervence, které nejsou tváří tvář (intervence formou e-mailu či chatu) mají 

svá specifika při práci se sebevražedným klientem. Základní pravidla jsou podle Kastové 

(2010) hlavně udržet kontakt a získat čas, jelikož sebevražda je impulzivním jednáním a je 

důležité překonat ten první kritický moment. Sebevrah si neumí vůbec představit, že by jeho 

rozhodnutí mohlo ještě něco změnit, čas pro něj v danou chvíli nehraje žádnou roli. Pokud se 

podaří získat čas, je pravděpodobné, že sebevrah začne o svém problému hovořit a že se 

podaří zjistit, jaké aktuální zranění bylo spouštěčem pro tuto krizi.  

Jak Kastová dodává (2010), z výzkumů zabývajících se sebevraždami vyplývá, že pokud 

klient má již jasnou představu o tom, jak se chce zabít, je situace mnohem vážnější, nežli 

pokud je jeho představa pouze okrajová. Pracovník ve chvíli, kdy ví, že jde o suicidálního 

klienta, musí rozklíčovat jeho krize. Při takové intervenci je důležité, aby se celková krize, 

kterou již nelze pojmenovat, rozdělila na krize dílčí. Tímto způsobem je možné dát průchod 

rozmanitým pocitům, které klienta naplňují, například zlostí. U tohoto typu klientů jde 

především o řadu krizí, které se nevyřešené vrství jedna na druhou až jednoho dne je toho už 

přespříliš.  
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3.2.3. Krizová intervence tváří v tvář 

 

Špatenková (2011) popisuje krizovou intervenci jako prezenční formu pomoci, která je 

založena na osobní přítomnosti jednotlivých aktérů krizové intervence. Do prezenční formy 

KI zahrnuje terénní, ambulantní a pobytovou službu.  

 Terénní služba KI přichází ve chvíli, kdy klient se dostal buď do tak vypjaté situace, 

že se sám nemůže do krizového centra dostavit, či se stal obětí nějaké katastrofy. 

V případě katastrofy vyjíždí na místo určení výjezdová a terénní služba, která se 

překrývá také se službou poskytovanou v domácím prostředí. (Vodáčková, 2012) 

 Ambulantní pomoc je poskytována klientům, kteří se osobně dostaví do ambulance, 

která je primárně určená pro pomoc lidem v krizi. Případně se dostaví do instituce, 

která má v kompetenci mimo jiné i krizovou pomoc a intervenci.(Sem můžeme řadit 

například poradny pro rodiny či manžele) Klienti tuto službu vyhledávají nejčastěji na 

základě nasměrování od jiné instituce, například jsou podporování na lince důvěry 

k osobní návštěvě krizového centra. Či toto doporučení dostanou od policie, 

pracovníků sociálních nebo zdravotnických služeb, atd. Někteří klienti také 

vyhledávají krizové centrum na základě vlastního uvážení. (Špatenková, 2011)  

 Pobytové služby 

Tyto služby popisuje Špatenková (2011) jako krátkodobé umístění klienta v krizi na tzv. 

„krizové lůžko“ nejlépe v zařízení tomu určeném, tedy v krizovém centru.  

Výhodou tohoto umístění je, že klienta můžeme bezpečně stabilizovat a snížit možnost 

ohrožení v době, kdy je klientovo vnímání zúženo. Za dostatečnou dobu pro pobyt na lůžku se 

považuje pět dní. Za tento časový horizont se klient dokáže značně posunout ve svém 

prožívání, které bylo vlivem krize vychýleno z rovnováhy. Krátkodobá a včasná hospitalizace 

může zafungovat jako prevence zhoršení klientova stavu. (Vodáčková, 2012)  

Pobytová služba se nabízí klientům, kteří čelili nebo čelí silné nadlimitní zátěži a jsou 

závažně vychýleni ze své rovnováhy. Také lidem, kteří mají sebevražedné myšlenky a 

tendence. Lidem s duševním onemocněním, kteří mají občas větší potíže vyrovnat se 
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s obtížemi života, což má dekompenzující vliv na průběh jejich onemocnění. Či lidem, kteří 

z vážného důvodu nemohou zůstat doma, například při násilí v rodině.(Vodáčková, 2012) 

Krizová centra jsou typickou institucí, která se primárně zabývá krizovou intervencí. Často 

tato centra disponují krizovými lůžky a obvykle také ambulantní službou. Krizová centra také 

spolupracují s jinými institucemi, na které mohou klienta navázat a kde může dál hledat 

pomoc. Pomáhají při organizování podpůrných svépomocných skupin, rozšiřují a popularizují 

poznatky na téma krize a její zvládání a v neposlední řadě je jejich důležitý úkol 

v informování veřejnosti o jejich existenci. Aby člověk, když se dostane do krize, věděl, kam 

se může obrátit. (Vodáčková, 2012) 

I při krizové intervenci tváří v tvář se může krizový intervent setkat se suicidálním klientem a 

proto by tento pracovník měl být na situaci připravený. Ján Gabura a Jana Pružinská (1995) 

říkají ve své publikaci, že v této situaci je důležité pro interventa identifikovat, o jaký typ 

suicidality se jedná. Může se jednat o bilanční přemýšlení o smrti, může to být reakce na 

náročnou životní situaci. Klient také může přijít do krizového centra s myšlenkou na 

sebevraždu z důvodu tzv. volání o pomoc či to může být manifestace, jejíž cílem je upozornit 

na sebe a stát se v danou chvíli středem pozornosti jiných lidí.  

Klienta, který začne hovořit o myšlenkách na sebevraždu, musí nechat pracovník vypovídat, 

nechat ho říci vše, co má na srdci, a poskytnout mu nepřerušovanou pozornost. Může to být 

právě to, co klient dlouho postrádal. Krizový intervent by klienta neměl soudit, měl by ho 

akceptovat a snažit se pochopit. Neměl by se snažit ho utěšovat optimistickými frázemi, či 

říkat mužům, že by neměli plakat. Neměl by ho odsuzovat ani z etických a náboženských 

důvodů. (Gabura a Pružinská, 1995) 

Při každé nejistotě by měl krizový intervent klienta motivovat k návštěvě psychiatra. 

Psychiatr poté může navrhnout hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, ale tím by se 

klientovi neměly zavřít dveře zpět do krizového centra, poté co bude ze zařízení propuštěn. 

(Gabura a Pružinská, 1995) 
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3.2.4. Krizová intervence s využitím internetu 

 

Počátky využívání internetu při krizové intervenci můžeme spatřovat již ve druhé polovině 

devadesátých let. (Veselský in Špatenková, 2011) Tedy v období, kdy se internet u nás stal 

dostupnějším. V dnešní době už je toto využití zcela běžné a krizová intervence se touto 

formou rychle rozšiřuje. Zvláště při práci s mladistvými je velice přínosná, jelikož tito jedinci 

moderní technologii používají ke každodenní komunikaci a je jim tedy přirozené tímto 

kanálem vyjadřovat myšlenky a pocity.  

Všechny formy krizové intervence s využitím internetu mají svůj sjednocený kodex. Pro 

interventa platí základní pravidla, kterých se musí držet, aby svou práci vykonával správně. 

Dokument, který tato pravidla uvádí, vydala Česká asociace pracovníků linky a nazývá se 

Etický  kodex  internetové poradny (Příloha č. 3)  

Veselský (in Špatenková, 2011) uvádí čtyři formy, které se využívají pro komunikaci přes 

internet.  

 Komunikace přes webové stránky 

„V dnešní době má webové stránky naprostá většina organizací. Je to pro ně nejsnazší forma 

předávání statických informací. Ale v této formě nemůžeme hovořit o pomáhajícím procesu, 

jelikož informace jsou jednosměrné. „(Veselský in Špatenková, 2011, str. 37) 

 E-mailová korespondence 

Ta představuje nejrozšířenější a zároveň nejjednodušší formu komunikace s klientem. Jelikož 

je často větší časová prodleva, tak se tato forma komunikace používá především pro 

internetové poradenství. Tedy klient položí otázku a za čas dostane od pracovníka odpověď či 

radu. Využití e-mailu je tedy v tomto ohledu nejvíce omezenou formou kontaktu s klientem 

na internetu. Cíle poradenství se proto zaměřují zejména na orientaci klienta v problému, na 

jeho povzbuzení a nabídku konkrétního řešení. (Veselský in Špatenková, 2011) 



36 

 

 

 

Za hraniční formu mezi poradenstvím a krizovou intervencí považuje Veselský (in 

Špatenková, 2011) e-mailový kontakt u organizací, které garantují velmi rychlou odpověď 

(například Linka bezpečí). Organizace někdy garantují odpověď do 24 hodin a jsou tím tedy 

považovány za poskytovatele krizové intervence. (Veselský in Špatenková, 2011) 

Veselský (in Špatenková, 2011, str. 40) říká, že: „Diskuze o tom, jestli lze rychlou a případně 

i vícenásobnou e-mailovou odpověď považovat za krizovou intervenci, nebyla dosud 

uzavřena. Nelze přitom úplně přehlížet ani postoj, který bude argumentovat pro to, aby byla 

za krizovou intervenci považována jen taková forma pomoci, která je realizována v reálném 

čase a která v případě potřeby umožňuje bezprostřední reakci odborníka.“  

 Chatová komunikace 

Chatová komunikace je ve srovnání s telefonickou krizovou intervencí ještě více 

nízkoprahová. Kromě toho, že je dostupnější (jedinec může být kdekoli, stačí mu internetové 

připojení, které má dnes skoro každý i v telefonu), ale také je otevřena lidem s vadou řeči či 

případně neslyšícím. Jelikož klient nemůže být rozpoznán, ani dle tónu hlasu či jeho barvy, 

může zažívat pocit ještě větší anonymity a snadněji se může svěřit i s choulostivějšími tématy 

či s tématy společensky stigmatizujícími. (Veselský in Špatenková, 2011) 

Nevýhodou této komunikace může být její časová omezenost. Tato služba nebývá nonstop 

jako telefonická krizová intervence. Naopak výhodou je, že tato forma komunikace vyhovuje 

zejména těm, kteří jsou zvyklí běžně komunikovat prostřednictvím chatu, tedy hlavně mladí 

lidé. (Veselský in Špatenková, 2011) 

Veselský (in Špatenková, 2011, str. 42) k tomuto ještě dodává: „ Komunikace prostřednictvím 

psaného projevu na chatu je zdlouhavější, hovory proto mají tendenci trvat déle. 

Pravděpodobně i kvůli tomu některé subjekty délku hovoru dopředu limitují. Zpoždění 

psaného projevu na druhou stranu umožňuje reakce déle rozmýšlet, před odesláním je 

korigovat, případně si potřební informace dohledávat.“  

 Internetová telefonie 

Tento kontakt se prakticky neliší od telefonické krizové intervence. Tedy až na drobné 

odlišnosti (výpadky hovoru, slyšitelné echo při pomalém připojení) se tento typ komunikace 
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bude řídit stejnými pravidly. Výhodou však může být pro klienty jeho finanční dostupnost, 

jelikož v dnešní době jsou na trhu programy pro internetovou telefonii zdarma, tedy pokud je 

klient připojen k internetu, může těchto služeb využívat bezplatně. (Veselský in Špatenková, 

2011) 

Nejnovější technologie umožňují jak přenos hlasu, tak současně i přenos obrazu volajících. 

Ale jelikož pravidla linek důvěry zdůrazňují anonymitu krizového interventa, nelze 

předpokládat, že bude obraz během krizové intervence v nejbližší době podstatně využíván. 

(Veselský in Špatenková, 2011) 

 

 

 

  



38 

 

 

 

4. Sebevražda 

V moderní společnosti sebevražda nabyla podstatně jiného významu. Velké množství 

statistických údajů, které potvrzují aktuálnost tohoto problému, vypovídají o téměř 

epidemiologickém měřítku daného sociálního jevu. Sebevražda je považována za jednu z 

hlavních příčin smrti, proto lze tvrdit, že se jedná o skutečně významný společenský problém. 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace, se sebevražda jako příčina smrti lidí po celém 

světě vyskytuje častěji než smrt během válek nebo obětí terorismu.(WHO [online].) Ročně 

páchá sebevraždu téměř jeden milión lidí, což zhruba odpovídá jedné smrti za každých 40 

sekund. V České republice za posledních pět let počet sebevražd stoupl o pětinu. (ČSÚ, 

[online].) 
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4.1. Formy sebevražedného jednání 

Formy sebevražedného chování jsou stejné u dospělých jedinců, stejně jako u dospívajících. 

Mezi základní formy řadí Koutek (2003) sebevražedné myšlenky, sebevražedný pokus a 

dokonanou sebevraždu.  

 Sebevražedné myšlenky 

Jak správně zmiňuje Matoušková (2013), asi každý se ve svém životě někdy dostal do stavu, 

kdy zapřemýšlel nad tím, co by bylo, kdyby svůj život ukončil. Nad tou možností odejít 

dobrovolně z tohoto světa. Tyto myšlenky jsou nejčastější právě v období dospívání, kdy 

jedince hledá sám sebe, mnoho věcí kolem něj se mění a i on sám se mění. Ale sebevražedné 

myšlenky jako forma sebevražedného chování jsou již závažnějšího charakteru. Jsou více 

intenzivní, dotyčný se jimi zabývá velkou část svého dne a myšlenky na toto jednání jsou 

často velmi těžko odklonitelné.  

Pro posouzení jejich nebezpečnosti je důležitá zejména jejich konkrétnost. Tedy do jaké míry 

má jedinec jasnou představu o možnosti sebevraždy, zda již přemýšlí, jak by ji provedl a na 

jakém místě by se to odehrálo, či zda již připravuje dopis na rozloučenou. (Matoušková, 

2013) 

Koutek (2003) k tomu dodává, že pokud je dotyčný již v přípravné fázi, tedy má například již 

k dispozici dostatečné množství léku, či si obstaral zbraň, již hovoříme o suicidální tendenci 

jedince. Ta představuje již další krok v suicidálním chování směrem k suicidu.  

PŘÍBĚH: Koncem prázdnin zavolala na Linku bezpečí plačící sedmnáctiletá dívka. Zpočátku 

poměrně dlouho mluvila o svých pocitech: „Jsem hnusná, nesnáším se, jsem strašně tlustá a 

každýmu jen ubližuju. Už to nesnesu, chci to skončit jednou pro vždy“. Po prodýchání a 

alespoň částečném zklidnění konzultantce vyprávěla, že má intenzivní myšlenky na smrt 

poslední dobou skoro každou noc. „Každou noc se mi vtírají myšlenky na smrt, jaké by to 

bylo, kdybych tady už nebyla. Ještě jsem nepřemýšlela nad tím, jak to udělat, jen vím, že by 

to pro mě bylo řešení.“  

V dalším průběhu hovoru klientka uvedla, že se léčí se na psychiatrii kvůli anorexii. V 

minulosti se opakovaně sebepoškozovala.  
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Možnost obrátit se na svého lékaře či možnost vyhledat nějakou odbornou pomoc okamžitě 

zavrhla. „Strašně se bojím hospitalizace. V pondělí mám nastoupit do nové školy, na střední 

školu zdravotní. Tahle škola pro mě znamená jediný světlý bod, a kdybych o něj měla přijít, 

to se raději zabiju. Rodiče mi nejsou oporou, doma je zakázáno marodit. Navíc jsem nechtěné 

dítě, takže by rodiče určitě byli rádi, kdybych umřela… Nikdo neví o těchto mých 

myšlenkách, mysleli by si, že jsem slaboch – všichni si to myslí, všichni mě nesnáší. Snad jen 

můj přítel je jediným člověkem, kterému na mě snad alespoň trochu záleží…“  

Klientka na veškeré podněty reaguje naprosto negativně. Konzultantka se jí snaží ukázat, že 

jsou i pozitivnější stránky – oceňuje její odvahu, že zavolala, vyzdvihuje důležitý moment, a 

sice přítele, kterému na dívce záleží. Po dlouhém hovoru nakonec dívka připouští možnost 

vyhledání odborné pomoci. Zkusí vše probrat a najít jiná řešení ze situace, kterou aktuálně 

vnímá jako bezvýchodnou. 

Zdroj: z rozhovoru s dívkou ve věku 17 let. (Sborník Linka bezpečí, 2008, str. 68) 

 Sebevražedný pokus 

Dalším krokem v tomto chování je sebevražedný pokus. Koutek (2003, str. 28) uvádí definici: 

„Suicidální pokus je každý život ohrožující akt s úmyslem zemřít, avšak nikoli s letálním 

koncem“. Jak říká Matoušková (2013) na sebevražedný pokus jsou dva rozdílné náhledy. 

Jedni říkají, že sebevražedný pokus je na kontinuální přímce, na jejíž na jedné straně jsou 

sebevražedné myšlenky a na druhé straně dokonaná sebevražda. Přechody mezi jednotlivými 

formami tohoto jednání nevidí tak ostře a jednoznačně, jak by bylo možné uvažovat podle 

výsledku suicidální chování, kdy na jedné straně je život a druhé je smrt. Druhý náhled vidí 

mezi suicidálním pokusem a jejím dokonáním kvalitativní rozdíly.  

Koutek (2003, s. 28) uvádí následné rozdíly mezi suicidálním pokusem a suicidem:  

o „U žen se vyskytuje častěji suicidální pokus, u mužů dokonané suicidum. 

o Sebevražedný pokus u obou pohlaví dominuje především v první polovině 

života, zatímco dokonané suicidium v druhé polovině.  
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o Při sebevražedných pokusech je častěji použitá tzv. měkká metoda (např. 

intoxikace medikamenty), zatímco u dokonaných suicidií jsou voleny tzv. tvrdé 

metody (strangulace, střelná rána). 

o Metody vedoucí k suicidálním pokusům jsou většinou z oblasti 

interpersonálních vztahů, zatímco u sebevraždy bývají motivy z oblasti 

intrapsychické a z problémů ohrožení.  

o K suicidálním pokusům dochází nejčastěji ze spontánního, málo promyšleného 

rozhodnutí, suicidum je naproti tomu výsledkem delšího plánování a příprav.“ 

Zvláštním případem nedokončeného sebevražedného jednání je parasuicidium, které 

popisuje Matoušková (2013) jako suicidální pokus, u něhož není přítomen úmysl zemřít. 

Jedná se tedy spíše o sebepoškozování. Ale i to může nešťastnou náhodou či nesprávných 

odhadem skončit smrtí.  

Pokud se jedná o ten typ chování, kdy jedinec sebevraždu spáchat chce, ale v poslední 

chvíli si to rozmyslí, v tu chvíli jedinci asi zapracoval kontrolní mechanismus. V tomto 

případě se může jednat o pud sebezáchovy. (Matoušková, 2013) 

PŘÍBĚH: Na Linku bezpečí se dovolala ve večerních hodinách patnáctiletá dívka, která 

překotně líčila svůj problém. Rodiče odhalili, že si píše esemesky s o hodně starším 

přítelem. Za to jí seřvali a vyhrožovali dalšími tresty. Ona v reakci na to spolykala asi 10 

Paralenů a cca 20–30 dalších prášků nespecifikovaného druhu, které sebrala mámě. Také 

si pořezala prst u ruky, protože ví od kamarádky, že ji to uklidňuje. V době jejího volání 

byla sama doma. Konzultant Linky bezpečí citlivě, nicméně velmi důrazně vyjadřoval 

obavu o její zdraví a život a také prvořadou nutnost řešení tohoto stavu. Poskytl základní 

informace o tom, jak postupovat v případě intoxikace léky a jednoduše jí dával návod, co 

má dělat krok za krokem. Klientka zpočátku svůj stav moc řešit nechtěla. Mluvila o tom, 

že nechce zameškat ve škole a hlavně nechce dělat problémy rodičům: „Pak bych měla 

teprve peklo. Stačilo, co jsem si zažila, když přišli na ty esemesky. To raději nebudu, než 

si zažívat takové peklo“. Hlavním problémem, který se během dalšího hovoru otvíral, byla 

přehnaná přísnost rodičů. Otec se nechal slyšet, že pokud ji uvidí s nějakým klukem, 

vezme pušku a zastřelí ho. Dívka tuto výhrůžku brala velmi vážně. Začala líčit další 

problémy s rodiči. Po chvíli se jí však začalo dělat velmi špatně, motala se jí hlava a 
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začala mít problémy i s artikulací. S úlevou přivítala nabídku konzultanta, že kontaktuje 

záchrannou službu. Nadiktovala všechny potřebné údaje a šla otevřít dveře, u kterých 

potom s podporou konzultanta na telefonu čekala na příjezd záchranky. 

Zdroj: z rozhovoru s patnáctiletou dívkou. (Sborník Linka bezpečí, 2008, str. 68) 

 Suicidium 

Dokonaná sebevražda je charakterizována jako sebepoškozující akt s následkem smrti, který 

si člověk způsobí sám s vědomým úmyslem zemřít. Tato definice naráží na problém vědomé 

a nevědomé motivace a nejednoznačnosti úmyslu zemřít. Můžeme se setkat například 

s protrahovaným suicidálním jednáním, kdy se dítě nebo adolescent intoxikuje medikamenty 

opakovaně v průběhu několika dní. Často dochází k postupnému zvyšování dávky. Důvodem 

může být i to, že adolescent neodhadne potřebnou dávku k letálnímu konci. Když zjistí, že 

jeho pokus nevedl k usmrcení, svůj pokus opakuje, ale se zvýšenou dávkou. (Koutek, 2003) 

Dle Světové zdravotnické organizace je podle posledních průzkumů sebevražda druhou 

nejčastější formou úmrtí u dospívajících a mladých dospělých, konkrétně uvádějí věkový 

interval 15-29 let. (WHO, [online]) Sebevraždu také popisuje Vágnerová (2014) jako velmi 

extrémní formu sebedestruktivity, která se projevuje násilným jednáním spojeným s úmyslem 

dobrovolně zničit vlastní život. V rámci sebevražedného jednání je člověk jednajícím 

subjektem i objektem, na něhož je zničující aktivita zaměřena. Jedinec, který se rozhodne, že 

se zabije. Může uvažovat, prožívat i reagovat nestandardně, ale jeho psychika nemusí být 

patologicky změněna. Pokud by tomu tak bylo, jednalo by se spíše o sebezabití nežli o 

sebevraždu. (viz „Typy sebevražedného jednání“)  

Dále popisuje, že sebevraždu můžeme rozdělit na dvě varianty, dle motivace a úmyslu zemřít. 

Vágnerová (2014) zde uvádí první typ, kde je jedincovým jasným záměrem smrt. Sebevražda 

má vést k úniku od světa. Život je pro jedince z nějakého důvodu nesnesitelný a člověk se této 

zátěže potřebuje zbavit. Může k tomu mít různé motivy. Buď jde o únik před něčím 

traumatizujícím a degradujícím jeho sebeúctu (hanba, vězení, smrtelná diagnóza, atd.), nebo 

jde jedinci o snahu něco získat (věčné spasení). Podstatné u této varianty je, že jedinec zemřít 

chce. Sebevražda může ale také být jako prostředek. Jedinec zemřít sice nechce, ale používá 

sebevražedné chování jako prostředek manipulace s jinými lidmi. Tento prostředek využívá 
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jako jejich potrestání či pomstu. Může se tak dít vědomě i neuvědoměle. Například žena, 

která si nepřeje rozvod, se snaží svého manžela potrestat a vyvolat u něj pocit viny. 

(Vágnerová, 2014) 
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4.2. Typy sebevražedného jednání 

 

Sebevraždy můžeme řadit do různých skupin a typů. Uvádím zde nejčastěji se objevující 

dělení na základě motivace, cíle sebevražedného jednání a způsobu provedení.  

 Bilanční sebevražda 

Tento typ sebevražedného jednání je reakcí na dlouhodobou závažnou zátěž, kterou jedinec 

nedokáže dle svého subjektivního náhledu již zvládnout. K tomuto rozhodnutí dochází po 

rozumové úvaze. Jedinec si opravdu přeje zemřít a prostředky k dosažení cíle si obvykle 

pečlivě promyslí a připraví. Sebevraždy tohoto typu bývají zpravidla dokonané. (Vágnerová, 

2014) 

 Impulzivní sebevražedné jednání 

Toto jednání je stimulováno afektivně, náhlým zkratkovitým rozhodnutím. Člověk obvykle 

nemá vážný úmysl zemřít. Ale jedná rychle, impulzivně a neuvažuje příliš ani o prostředcích. 

Obvykle lze sebevražedný pokus interpretovat jako „volání o pomoc“. Jedinec věří, že se jeho 

situace může zlepšit, ale sám neví, jak si pomoci, jak jinak se z toho stavu vymanit, proto 

touto formou očekává pomoc od někoho jiného. Příčinou zkratkovitého jednání bývají 

problémy v mezilidských vztazích, jejichž řešení by mohl ovlivnit někdo jiný. Někdy je toto 

jednání projevem emotivně ovlivněné úvahy, nechat za sebe rozhodnout jiné lidi či „osud“. Či 

se do této kategorie také řadí sebevražedné jednání za účelem vydírání typu „ Jestli se se 

mnou rozvedeš, tak se zabiju“. (Vágnerová, 2014) 

 Účelové suicidální jednání 

Základní charakteristikou tohoto jednání je, že cílem není smrt, ale vyřešení nějaké 

nepříjemné situace. Je tedy podobné demonstrativnímu suicidálnímu jednání. Rozdíl je v tom, 

že při účelovém jednání je tento cíl sledován nevědomě, ale při demonstrativním 

sebevražedném jednání vědomě. Ale je důležité zdůraznit, že u obou případů mohou být 

následky letální. Smrtí také může skončit simulace sebevražedného chování, která se často 

s těmito dvěma jednáními zaměňuje. Na rozdíl od nich je však simulace vědomé předstírání, 
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jehož účelem je vyhnutí se nějaké nepříjemné situaci, například se toto jednání vyskytuje u 

jedinců, kteří mají nastoupit výkon trestu. (Koutek, 2003) 

 Protrahovaná sebevražda 

Ta se projevuje tendencí k pomalému sebezničení pomocí nadměrného užívání 

psychoaktivních látek. Tito jedinci si také volí problematický styl života a jsou mnohdy 

necitliví k působení různých rizikových faktorů. Lidé bez domova patří do skupiny, která je 

s tímto typem sebevraždy často spojována. (Vágnerová, 2014) 

 Suicidální dohoda 

Toto je zvláštní forma sebevražedného jednání. Zde se dva nebo více lidí dohodne, že 

společně spáchají sebevraždu. Často pouze jeden z páru či skupiny sebevraždu spáchat chce a 

o správnosti a nutnosti tohoto činu přesvědčí i zbytek. Může to být způsobeno i duševní 

chorobou dotyčného, který symptomy svého onemocnění přenese na svého blízkého, který je 

pod jeho vlivem. Také jsou známé případy hromadných sebevražd. (Koutek, 2003) Největší 

proběhla v roce 1978 pod vlivem kazatele Jima Jonese, který přesvědčil 900 lidí, aby spáchalo 

sebevraždu. Hromadné sebevraždy bývají časté právě v různých sektách, jejichž vůdce 

přesvědčí zbytek sekty o správnosti sebevraždy. (Brown, 2017 [online]) U hromadných 

sebevražd bývá iniciátorem představována sebevražda jako možnost získat něco 

hodnotnějšího, než je současná existence, např. trvalé spasení. Odlišnou situaci mají 

skupinové sebevraždy lidí v bezvýchodné situaci. Příkladem mohou být parašutisté, kteří se 

účastnili operace Anthropoid, tedy atentátem na Heydricha a zabili se bezprostředně před 

dobytím krypty kostela, kde se ukrývali před gestapem. (Vágnerová, 2014) 

 Rozšířená sebevražda 

Tento typ má jasný patologický podklad. Zde se jedná o situaci, kdy jedinec s duševním 

onemocněním pod vlivem depresivního prožívání či imperativních halucinací spáchá 

sebevraždu a vezme s sebou ještě někoho ze svých blízkých. Jedinec může být motivován 

subjektivním pocitem nesnesitelností života pro něj, ale i například pro jeho dítě. Tuto situaci 

je potřeba z terapeutického i forenzního hlediska odlišovat od situace, v níž není přítomna 

psychotická motivace. Můžeme uvést příklad, kdy matka zabije své dítě a následně sebe, jako 
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pomstu svému bývalému manželovi a otci dítěte. V tomto případě se jedná o vraždu a 

následnou sebevraždu. (Koutek, 2003) 

 

V kapitolách o typech sebevražd se uvádějí také zvláštní formy jednání, které vedou ke smrti 

jedince, avšak s rozdílem, že tento jedinec nemá smrt jako cíl svého jednání. Koutek (2003) 

zmiňuje sebeobětování, kde má smrt oběti význam ve prospěch jiných lidí, společnosti nebo 

idealistických cílů. Tuto formu jednání nelze chápat jako suicidální. S tímto jednáním se 

setkáváme například během válek nebo teroristických útoků.  

Druhou zvláštní formou odchodu ze světa, kterou nemůžeme řadit mezi sebevraždy je 

sebezabití. Také jako ostatní vede k ukončení života, ale není zde přítomna snaha zemřít, či si 

uškodit. Jako sebezabití můžeme označit situaci, kdy nemocný při kvalitativní poruše vědomí 

uniká před svými domnělými nepřáteli a vyústí to skokem z okna. (Koutek, 2003) 
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4.3. Příčiny sebevražedného jednání u mladistvých 
 

V období adolescence jedinci usilují o vymezení své identity. Aby toho mohli dosáhnout, 

musí se osamostatnit, odpoutat se do jisté míry od dřívějších vazeb a navazovat vazby nové. 

Mohou zažít situace bezradnosti a marného hledání smyslu jejich existence. Jedinci v tomto 

období bývají často nespokojeni se svým životem i vztahy. K sebevražedným myšlenkám 

dochází tedy často s představou, že ani budoucnost nenabízí žádné přijatelné řešení, u 

dospívajících totiž převažuje emocionální hodnocení situace nad racionálním. (Vágnerová, 

2014) 

V adolescenci se zvyšuje četnost sebevražedných pokusů i dokonaných sebevražd. Pokusy lze 

často chápat jako formu volání o pomoc. Mohou být výrazem snahy vymáhat uspokojení 

nenasycených potřeb i za cenu vydírání. Může to být také vzrušující risk, kdy můžeme 

sebevražedný pokus interpretovat jako ruletu, u které nevíme, jak dopadne. (Vágnerová, 

2014) 

Sebevražedné jednání mladistvých vyvstává z určitých rizikových faktorů, které mohou 

adolescenta ohrožovat. Chaloupka shrnuje tyto faktory do základních oblastí. U mladistvých 

to jsou zejména problémy erotické, konflikty rodinné, pracovní konflikty a konflikty se 

společností a veřejnými zájmy. (Chaloupka, 1983) Význam zde mají ovšem i vyvolávající 

faktory, které působí jako spouštěč neadaptivního chování. Velký význam zde má i 

individuální zranitelnost jedince a jeho schopnost adaptace. (Koutek, 2003) 

Tyto faktory, jak zmiňuje Koutek (2003) představují důležitou problematiku v otázce 

prevence sebevražednosti, také jsou podstatné při posuzování aktuální hrozby suicidálního 

jednání a plánování následné terapie. Jak je patrné, některé faktory působí na úrovni 

biologické, jiné na úrovni psychické či sociální. Ale nedá se to jasně oddělovat, některé 

faktory (a je to tak běžné) se doplňují a případně navzájem umocňují.  

Černý (Černý, 1970) uvádí u dětí a mladistvých tyto základní kategorie příčin, které vedou 

k suicidálnímu jednání: 

 Příčiny vnitřní 
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Konstituční 

Ty popisuje jako změny osobnosti až psychopatie, dále sem řadí změny hormonální, 

pubertální rozladění, duševní poruchy, poruchy intelektu či lehká mozková dysfunkce. 

(Černý, 1970) 

 Příčiny vnější 

Vlivy rodinného prostředí a výchovy 

Do tohoto typu řadí Černý (Černý, 1970) hlavně výchovné působení rodičů. Koutek (2003) 

připomíná, že harmonický vývoj dítěte vychází z harmonické rodiny. Tedy fungující primární 

vazby se základní vztahovou osobou, kterou je nejčastěji matka.  

Dále sem Černý (Černý, 1970) řadí napětí mezi rodiči. K tomu vysvětluje Koutek (2003), že 

veškeré dlouhodobé konflikty v rodině jsou pro dítě traumatizující, jako například rozvod 

rodičů nebo dlouhodobé porozvodové spory. Do těchto sporů je také dítě často zatahováno a 

stává se jejich součástí.  

Defektivnost v podobě alkoholismu nebo duševního onemocnění a odchylky jednoho z rodičů 

jsou také častým jevem, které mohou dítě negativně ovlivnit, a jsou tedy řazeny mezi rizikové 

faktory. (Černý, 1970) 

Koutek (2003) k rizikovým faktorům ve vztahu k rodině doplňuje ještě týrání, případně 

sexuální zneužívání jedince.  

Vlivy pracovního prostředí 

Školní prostředí má na mladistvého nepochybně velký vliv, je to místo, kde se dlouhodobě 

vyskytuje a toto prostředí ho také jistým způsobem tvaruje. Koutek (2003) v této kapitole 

poukazuje na důležitost úspěchu případně neúspěchu jedince ve škole. Zmiňuje, jak důležitý 

pozitivní význam má pro duševní hygienu jedince, ať již se jedná o úspěch v oblasti 

prospěchu či chování. Veškeré problémy v této oblasti zvyšují rizikovost suicidálního jednání. 

Zvláště ohrožení jsou jedinci méně nadaní, školsky přetěžovaní či s hyperkinetickou 

poruchou.  
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Černý (1970) poukazuje na problematiku prvních zaměstnání. Jde o situace, kdy jedinec po 

škole nemá například dostatek schopností pro danou práci, nebo má problémy s pracovním 

zařazením vůbec.  

Vlivy společnosti vrstevníků 

Tato složka se vyskytuje zejména v období pubertálním, kdy se mladý člověk začíná 

fyziologicky odpoutávat od rodiny. A začíná navazovat silnější citové vazby s kamarády 

stejné věkové kategorie. Dochází ke sdružování mladých lidí do větších skupin. (Černý, 1970) 

Kamarádi většinou pocházejí ze školního prostředí jedince. Školní kolektiv hraje v životě 

dítěte a dospívajícího velkou roli. Dobré zapojení mezi vrstevníky vede k přiměřenému 

sebevědomí, naopak šikana ze strany spolužáků, pocit nedostatečnosti a neúspěchu mezi nimi 

vede k nebezpečí sebevražedného jednání. Ohrožené děti jsou ty, které něčím vybočují či jsou 

více nápadné. Mohou to být obézní jedinci či tělesně méně obratní atd. (Koutek, 2003) 
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5. Praktická část 

5.1. Výzkumný cíl 
 

Toto téma pro výzkum jsem si zvolila, jelikož téma smrti je stále v České republice 

tabuizované. A téma sebevražednosti a zvláště u mladistvých ještě více. Myslím si, že je 

potřeba, aby na toto téma vznikalo více diskuzí a mladiství měli dostatečnou podporu ve 

chvílích krize a těžkých životních situací.  

Dílčí cíle pro tuto práci jsem si určila 4. Snažila jsem se zjišťovat, jak situace vypadá, abych 

mohla alespoň trochu přispět ke zkoumání této problematiky, případně naznačit směr dalšího 

výzkumu.  

C1: Zjistit jaké služby mohou být mladistvým poskytnuty, pokud jsou ve stavu krize a mají 

sebevražedné myšlenky? A jaká je dostupnost těchto služeb.  

C2: Zjistit zda informovanost o těchto službách je dostatečná. Zda mladiství vědí, kam se 

v takové chvíli mohou obracet, jaké mají možnosti.  

C3: Zaměřit se na specifika práce se sebevražedným mladistvým klientem v krizové situaci.  

C4: Najít omezení, která je třeba zlepšit a vyzdvihnout pozitiva.   
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5.2. Metoda výzkumu 
 

Výzkumná metoda je podle Gavora (2007) prostředek pro sběr empirických údajů. Ritomský 

(2004) ji definuje jako způsob provádění výzkumu, závislý na určitém výběru a uspořádání 

badatelských úkonů, přičemž tento způsob poznávání je naplánován a je vhodný pro 

vícenásobné použití. 

Metoda, kterou jsem zvolila pro průzkum je kvantitativně - kvalitativní obsahová analýza. Tu 

můžeme chápat jako široké spektrum dílčích metod a postupů sloužících k analýze jakéhokoli 

textového dokumentu s cílem objasnit jeho význam, identifikovat jeho stylistické a 

syntaktické zvláštnosti, případně určit jeho strukturu. Zaměřuje se na námět, obsah a formu. 

Ty totiž označuje za základní výchozí kategorie a jejich prostřednictvím, pomocí klasifikace a 

kategorizace jsou získávány a zpracovávány jednotky analýzy, aby mohly být následně 

zpracovány a získaný výsledek interpretován (Miovský, 2006). 

Podle Gavora (2007) poskytuje textový materiál bohaté údaje, které vystupují ve výzkumu 

buď jako samostatné a jediné materiály, nebo doplňují jiné zjištění získané pomocí rozhovoru 

nebo pozorování. 

Kvalitativní část obsahové analýzy představovala kromě mých teoretických východisek, 

odpovědi participantů, které byly zpracovány ve formě předem stanovených kategorických 

oblastí a k nim náležejících indukovaných kategorií, které jsem rovněž stanovila na základě 

odpovědí participantů. 

Kvantitativní část obsahové analýzy představovala dotazník, který byl předložen 

adolescentům formou online odkazového řádku. Dotazník byl zcela anonymní.  

V zájmu získání kvalitativních dat pro průzkum jsem se rozhodla pro rozhovor. Cílem 

rozhovoru je prostřednictvím záměrně vyvolané interakce mezi výzkumníkem a respondenty 

získat informace potřebné pro pochopení určité problémové oblasti (Pavlica a kol., 2001). 

Podle Gavora (2007) se jím zjišťují fakta, názory, přesvědčení a postoje lidí o tom, co zažili, 

zkusili, konali, přičemž jejich výpověď je zprávou z první ruky. 
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Z hlediska strukturovanosti šlo v mém případě o polostrukturovaný rozhovor, kdy má 

výzkumník připravený obsahový rámec, ale otázky přizpůsobuje tomu, jakým směrem se 

rozhovor ubírá. Výhodou takového rozhovoru je větší flexibilita, která spočívá v tom, že 

výzkumník může během rozhovoru nehodící se otázky vynechat, nebo naopak připojovat 

další, doplňující otázky (Gavora, 2007). 

Základ pro polostrukturovaný rozhovor tvořilo 13 předem připravených otevřených otázek, 

které jsem v některých případech rozšířila o další doplňující otázky, z nichž jsem některé 

vynechala, např. v případě, že participant odpovídal dvě nebo více otázek současně. Jedna 

otázka, byla do základních otázek přidána, jelikož jsem ji považovala za důležitou. Proto jsem 

se na ni dotázala respondentů zpětně. Ne všichni účastníci výzkumu odpověděli.  

Rozhovory s participanty průzkumu jsem zaznamenávala pomocí přehrávače, ze kterého jsme 

následně získané informace přenesla do počítače. Jiné rozhovory byly zachyceny formou 

nahrávaného telefonického rozhovoru, který byl stejně jako v prvním případě následně 

předepsán do počítače. Z přenesených nahrávek, jsem následně metodou fixace dat na papír 

vyhotovila přepis, (Příloha č. 4 /A, B, C, D) přičemž jsem získaná empirická data roztřídila a 

vytvořila indukované kategorie, z kterých následně vyvstaly kategorické oblasti:  

 Služby a dostupnost 

 Informovanost 

 Specifika sebevražedných myšlenek 

 Klady a zápory v oblasti krizové pomoci 

 Takto získaný materiál jsem nakonec podrobila obsahové analýze, aby následně v interpretaci 

mohly být výsledky popsány. 

Samotné realizaci rozhovorů předcházelo ústní vyjádření souhlasu participantů průzkumu, 

kdy souhlasili s jeho zaznamenáváním a využitím výhradně pro účely mé diplomové práce. 
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5.3. Výzkumný soubor 

 
Podle Miovského (2006) by měla být metoda výběru průzkumného souboru podřízena cílem 

průzkumu tak, aby bylo ve vztahu ke zkoumanému problému dosaženo saturace dat. 

Jelikož předmětem diplomové práce bylo zkoumání možností a dospívajících sdílet 

sebevražedné myšlenky, průzkumný vzorek tvořili pracovníci krizových center, krizoví 

interventi, sociální pracovníci a terapeuti, kteří tuto pomoc mladistvým poskytují. A také byl 

vytvořen dotazník, na který odpovídali sami adolescenti.  

V průzkumu jsem se rozhodla použít kombinaci dvou metod výběru zkoumaného souboru, a 

to: záměrný výběr přes instituce a metodu samovýběru (Miovský, 2006): 

Záměrný (účelový) výběr přes instituci - na základě této metody jsme se dostala hlavně ke 

krizovým zařízením, v nichž participanti přijdou do kontaktu s různými formami kontaktu 

s mladistvými v krizi, kteří řeší sebevražedné myšlenky. S těmito participanty jsem vedla 

rozhovory. (Tab. 3)  

Metodu samovýběru – pro doplnění dat k tomuto výzkumu jsem vytvořila online dotazník, 

který byl rozeslán přes sociální síť mezi mladé lidi, kteří měli možnost se tohoto výzkumu 

dobrovolně účastnit. Tohoto dotazníku se účastnilo 144 respondentů ve věkovém rozmezí 12-

22let. (Tab. 2) Z toho muži v procentuálním zastoupení 32,6% a ženy 67,4 %. (Tab. 1)  

Tab. 1 Otázka z dotazníku: Jaké je Vaše pohlaví? 
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Tab. 2 Otázka z dotazníku: Jaký je Váš věk?  

 

Tab. 3 Participanti první části výzkumu  

 Označení participanta Pozice v organizaci Organizace 

1. Respondent 1 
Krizový intervent, 

sociální pracovník 

Salesiánské středisko 

mládeže - středisko volného 

času, o.p.s. 

2. Respondent 2 Ředitel Linka bezpečí, z.s. 

3. Respondent 3 

Koordinátorka, 

sociální pracovnice, 

terapeutka 

 

Diakonie ČCE - středisko 

západní Čechy; Plus pro lidi 

v krizové situaci 

 

 

4. Respondent 4 Sociální pracovnice Spondea, o.p.s 

5. Respondent 5 Terapeut, krizový Terapeutické centrum 
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intervent, metodik 

a sociální pracovník 

Modré dveře, z.ú 

6. Respondent 6 Sociální pracovnice 

Centrum pomoci rodině 

a dětem, Portus Prachatice, 

o.p.s. 

7. Respondent 7  Terapeutka Soukromá praxe 

8. Respondent 8 
Krizová interventka, 

sociální pracovnice 
Linka bezpečí, z.s. 
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5.4. Etika výzkumu 
 

Pring (2002) zdůrazňuje, že etika výzkumu a vyjádření k etickým otázkám výzkumu patří k 

nedílné součásti závěrečné zprávy výzkumu.  

Účast ve dvou částech výzkumu byla dobrovolná. V případě první části výzkumu proběhla 

ústní dohoda na začátku každého rozhovoru o tom, že rozhovor je nahráván, následně bude 

přepsán a jeho data využity pouze pro potřeby diplomové práce. Účastníci rozhovoru byli 

nejdříve osloveni e-mailem či telefonicky a sami dobrovolně zhodnotili, zda se chtějí 

výzkumu účastnit.  

V druhé části výzkumu byl rozeslán online dotazník, v němž se participanti mohli sami 

rozhodnout, zda se výzkumu účastní, tím že dotazník buď vyplnili či nikoli. Dotazník byl 

zcela anonymní.  
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5.5. Plán výzkumu 

 
Výzkum jsem realizovala v následujících etapách: 

Tab. 4 Plán výzkumu 

Vymezení cílů průzkumu a průzkumných otázek Červen 2017 

Teoretická příprava  Srpen- Prosinec 2017 

Zkonstruování otázek pro polostrukturovaný rozhovor Říjen 2017 

Výběr metod  Říjen 2017 

Výběr průzkumné vzorku Listopad 2017 

Realizace průzkumu Listopad 2017 – Březen 2018 

Zkonstruování dotazníku Únor 2018 

Doba trvání dotazníku Únor 2018- Duben 2018 

Zpracování výsledků průzkumu Duben 2018 

Vyhodnocení a interpretace výsledků průzkumu Duben – Květen 2018 
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5.6. Analýza výzkumu 

 
V první části výzkumu jsem zvolila jako nejvhodnější techniku otevřené kódování, kdy jsem 

pečlivě na papíře, později v počítači hledala v textu významově spolu související celky 

(výroky, věty, myšlenky, slova apod.), které jsem označovala kódy. Pro mé účely jsme 

použila otevřené a axiální kódování a celý proces byl doprovázen tvorbou poznámek. 

Během otevřeného kódování mi v prvním kroku vzniklo velké množství kódů, a proto jsem 

musela přistoupit k jejich důslednému prozkoumání a redukci. Zjistila jsem například, že se 

poměrně často objevoval stejný jev pod různými označeními. Ve druhém kroku jsem se 

jednotlivé kódy shlukovala do společných témat. Souběžně s kódováním docházelo i 

k postupné kategorizaci dat probíhající nejprve dříve intuitivní a později již systematicky, 

cíleně. Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata (Hendl, 2005). Docházelo tak k 

postupné kategorizaci dat a všude jsem si zaznamenávala poznámky a komentáře o významu 

kódů, které pomáhaly při předběžné interpretaci a byly základem pro zpracování výsledné 

zprávy. Výsledkem tohoto procesu byly kategorie a podkategorie. Následně jsme naši 

pozornost zaměřili na rozpracování kategorií a subkategorií a rozvíjeli jsme vlastnosti a 

dimenze kategorií. Základními analytickými postupy, pomocí kterých jsem toho dosahovala, 

bylo kladení otázek o údajích a zjišťování podobností a rozdílů porovnáváním jednotlivých 

případů, událostí a dalších výskytů zkoumaného jevu mezi sebou (Miovský, 2006) 

Proces analýzy dle Kronicka (1997) : 

 Seznámení se s daty: přepis získaných dat, přečtení, kódování nejprve na papíře, 

zaznamenávání prvotních nápadů a postřehů. 

 Vytváření primárních kódů: opětovné kódování v počítači, postupné slučování 

relevantních dat, vytváření tzv. "Kódovacích karet". 

 Hledání témat: slučování kódů do potenciálních témat, shromažďování všech dat 

relevantních k danému tématu. Jednotlivým částem můžeme porozumět pouze ve 

vztahu k celku a celek pochopíme pouze ze znalosti jeho částí. 

 Revize témat: kontrola, zda témata odpovídají kódovaným extraktům, vytváření 

tematických map analýzy. Tato revize následovala po období přibližně tří měsíců od 
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prvotního kódování. Pro ověření systému vytvářených kategorií jsem zvolila od tohoto 

procesu i triangulaci výzkumníků formou vzájemné diskuze a kritické reflexe 

zvolených kategorií. 

 Definování a pojmenování témat: postupující analýza, upřesňování názvů jednotlivých 

témat, které jsou ve vztahu k našim cílům nosné. 

 Sepsání zprávy: selekce viditelných příkladů, finální analýza vybraných částí ve 

vztahu k výzkumným cílům a otázkám, sepsání zprávy. 

 

Tab. 5 Jaké možnosti Vaše organizace nabízí pro dospívající v krizi? 

Jaké možnosti Vaše organizace nabízí pro dospívající 

v krizi? 

Indukovaná kategorie 

Krizová intervence; emailová poradna; face to face Služba 

Ambulantní služba; terénní v domovech klientů; 

nízkoprahové zařízení 

Dostupnost místní 

Nonstop služba; provozní doba; odpověď do 3 pracovních 

dní 

Dostupnost časová 

 

Komentář:  

V první otázce jsem se snažila zmapovat situaci dostupných služeb, které mohou být 

adolescentům poskytnuty. Služby, které pracovníci popisovali, jsou různé v závislosti na 

organizaci. Ale každé zařízení službu pro mladistvé poskytuje. U dané otázky se mi podařilo 

indukovat 3 kategorie.  

Tab. 6 Dokázal/a byste odhadnout, kterou možnost kontaktu využívají nejvíce? 

Dokázal/a byste odhadnout, kterou 

možnost kontaktu využívají nejvíce?  

Indukovaná kategorie 

U telefonu můžeme vést až sedm hovorů; 

více pracovníků u telefonu; v nízkoprahu 

pouze jeden pracovník; rozdíl je enormní 

Dostupnost pracovníků 
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kvůli nastaveným kapacitám 

Telefon funguje nonstop; chat je maximálně 

na hodinu a půl, na chatu více později večer 

Dostupnost časová 

Vede telefon, ale chat a email navyšují 

postupně počty; využívají individuální 

terapii 

Služba 

 

Komentář: 

Druhou otázku jsem směřovala na formu kontaktu, která je u mladistvých nejvíce 

vyhledávána. Odpovědi se lišily a bylo zřejmé, že v tomto ohledu hraje roli mnoho faktorů. 

Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 3 indukované kategorie na základě 

kódování jejich odpovědí.  

Tab. 7 Souvisí výběr komunikačního prostředku s tématem, které dospívající přináší? 

Souvisí výběr komunikačního 

prostředku s tématem, které dospívající 

přináší? 

Indukovaná kategorie 

na chatu náročnější osobnější témata; 

využívají buď formu rozhovoru, nebo hry; 

chat přináší vážná, těžká témata 

služba 

Napíše email, my si to přečteme až později; 

spíš je rozhodující akutnost; večery jsou 

výživnější 

Dostupnost časová 

Komentář: 

V této otázce jsem se snažila najít vztah mezi formou kontaktu a tématem, které mladistvého 

přivedlo k vyhledání služby. Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 2 

indukované kategorie na základě kódování jejich odpovědí.  

 

Tab. 8 Vidíte nějaká omezení či mezery v práci se sebevražedným klientem? 
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Vidíte nějaká omezení či mezery v práci 

se sebevražedným klientem? 

Indukovaná kategorie 

potřeba rozšířit provoz služeb KI; je málo 

skupin pro dospívající;  rozšířilo množství 

organizací, které krizovou pomoc dětem 

nabízejí. 

Nedostatek služeb 

malá proškolenost pracovníků na 

sebepoškozování; kolegy rychle proškolit, 

aby měl kdo odpovídat; že ne všichni 

kolegové teda mají krizovou intervenci 

Školení 

snadnější přecházet z krizové intervence do 

terapie; Není možnost psychologických 

služeb z vlastního rozhodnutí mladistvého; 

Legislativní omezení 

nízkoprahovém klubu, tak tam si myslím, 

že je omezení prostorový; 

Prostorové omezení 

Komentář: 

V této otázce jsem se zaměřila na nedostatky, které pracovníci organizaci pociťují. 

Nedostatků bylo vyjmenováno mnoho. Jedno negativum vygenerovalo velkou doplňující 

otázku, kterou jsem následně položila i zbylým respondentům. Většina těch, kteří odpověděli, 

problém potvrdili. Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 4 indukované 

kategorie na základě kódování jejich odpovědí. 

 

Tab. 9 Jak jsou Vaše služby dostupné? 

Jak jsou Vaše služby dostupné?  Indukovaná kategorie 

každý den a od 9 do půl 5; běžná pracovní 

doba; pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod 

Dostupnost časová 

Zavolají si a domluvíme termín terapie; 

Hlavně ambulantní forma 

Služba 

Komentář: 
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Tato otázka se zaměřila obecně na dostupnost poskytovaných služeb. Informace se vztahovaly 

k otevíracím dobám jejich pracovišť a možnosti, kdy je klienti mohou oslovovat či navštívit. 

Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 2 indukované kategorie na základě 

kódování jejich odpovědí. 

Tab. 10 Myslíte si, že dostupnost určité služby má také význam při výběru dané možnosti 

kontaktu? 

Myslíte si, že dostupnost určité služby má 

také význam při výběru dané možnosti 

kontaktu? 

Indukovaná kategorie 

večerních hodinách už ty lidi vlastně mají 

klid; napíši email o víkendu, tak my si to 

stejně přečteme až déle; když je situace 

opravdu akutní, vyhledávají lidé dostupné 

služby hned 

Dostupnost časová 

možnost kdykoliv poslat sms či zprávu přes 

FB hodně využívají, je to pro ně přirozené; 

90 ze 100 klientů, tak 90 jich chodí osobně.  

 

Služba 

Komentář:  

V této otázce jsem se snažila najít vztah mezi dostupností služby a kontaktem, který klient 

volí. Dle většiny dotazovaných zde vztah existuje a dostupností je forma kontaktu ovlivněna. 

Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 2 indukované kategorie na základě 

kódování jejich odpovědí. 

 

Tab. 11 Jak o svých službách dáváte dospívajícím vědět? Kde se o Vás mohou dozvědět? 

Jak o svých službách dáváte 

dospívajícím vědět? Kde se o Vás mohou 

dozvědět? 

Indukovaná kategorie 
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máme facebook; internetový stránky; TV Média 

snažíme se prezentovat na školách.; 

kampaně do škol, primární prevencí na 

školách; v žákovských knížkách 

Škola 

Dáváme vědět doktorům;  Lékař 

Od jiných klientů; řeknou si to mezi sebou Osobní 

Komentář:  

Tato otázka byla zaměřena na zjištění propagace organizací. Jakými různými způsoby se 

prezentují a v jakých institucích. Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 4 

indukované kategorie na základě kódování jejich odpovědí. 

Tab. 12 Myslíte si, že informovanost dospívajících je v tomto ohledu dostatečná? 

Myslíte si, že informovanost 

dospívajících je v tomto ohledu 

dostatečná? 

Indukovaná kategorie 

Podle mě, kdyby běžely reklamy v televizi 

nebo o tom mluvili třeba youtubeři, bylo by 

to lepší;  

Média 

S ohledem na programy primární prevence, 

spolupráci s metodiky a psychology škol 

věříme, že informovanost je v našem 

regionu dostatečná; Kromě besed na 

školách, kde je cílenost obrovská a zpětné 

vazby velmi příznivé, si myslím, že naše 

snahy nepadají na úrodnou půdu. 

 

Škola 

Komentář:  

Tato otázka, doplňující informovanost, se soustředila na názory respondentů. Bylo zjišťováno, 

zda se jim informovanost zdá v dobré. A také bylo zjišťováno, kde jsou případné mezery či 
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naopak pozitiva v informovanosti mladistvých. Z celkového souboru participantů se mi 

podařilo vytvořit 2 indukované kategorie na základě kódování jejich odpovědí. 

Tab. 13 Dá se odhadnout, jaký komunikační prostředek využívají nejčastěji při 

sebevražedných myšlenkách? 

Dá se odhadnout, jaký komunikační 

prostředek využívají nejčastěji při 

sebevražedných myšlenkách? 

Indukovaná kategorie 

face to face; Na streetwork programu je 

zase chat; Tak hlavně SMS a chat. 

Forma kontaktu 

Komentář:  

V této otázce jsem mapovala souvislost mezi komunikačním prostředkem, který klient volí a 

mezi tématem, který přináší. Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 1 

indukovanou kategorii na základě kódování jejich odpovědí. 

 

Tab. 14 Jak často se objevuje téma sebevražedných myšlenek? 

Jak často se objevuje téma 

sebevražedných myšlenek? 

Indukovaná kategorie 

1-2x denně; sebepoškozování, tak to zrovna 

momentálně se tady objevuje často; Velmi, 

u adolescentů se objeví skoro vždy aspoň 

jednou, jako možnost, řešení neúnosné 

situace, většinou v afektu; každý den 

 

Vysoká četnost 

není to častý; dvakrát do měsíce Nízká četnost 

Komentář:  

Tab. 15 Jak se při tomto tématu postupuje? Jsou rozdílné postupy u různých médií? 

Jak se při tomto tématu postupuje? Jsou Indukovaná kategorie 
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rozdílné postupy u různých médií? 

Postup při práci s klientem je v každé formě 

odlišný.; Ano, důležité je navázat kontakt 

tak, aby dospívající přišel na osobní 

setkání. Psaný kontakt jen v omezené míře; 

Ano, určitě, to je rozdílné. V tom face to 

face je neverbální komunikace a já poznám, 

jak opravdové tohle téma má krátké jasné 

věty a sdělení, podpora ve smyslu 

Jiný postup 

Ten postup je skoro vždy stejný a to, že 

řekneme klientovi, ať přijde osobně;  

Stejný postup 

Komentář:  

V této otázce jsem chtěla zjistit postupy, které organizace mají pro práci se suicidálním 

klientem. Vždy záleží na tom, jaké konkrétní služby daná organizace poskytuje. Z celkového 

souboru participantů se mi podařilo vytvořit 2 indukované kategorie na základě kódování 

jejich odpovědí. 

Tab. 16 Máte školení na suicidální klienty? Jsou tato školení rozdílná pro různé komunikační 

prostředky? 

Máte školení na suicidální klienty? Jsou 

tato školení rozdílná pro různé 

komunikační prostředky? 

Indukovaná kategorie 

Pracovnice KC mají výcvik v krizové 

intervenci (osobní, telefonická), kde je 

tomuto tématu věnována pozornost; výcvik 

v krizové intervenci; výcvik v krizové 

intervenci 

Obsahuje školení 

My speciální školení nemáme;  Neobsahuje školení 

Komentář:  

Otázka se zaměřuje na pracovníky organizací a jejich proškolenost v oblasti sebevražednosti 

klientů. Z celkového souboru participantů se mi podařilo vytvořit 2 indukované kategorie na 
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základě kódování jejich odpovědí. Tedy odpověď pozitivní, či negativní s ohledem na školení 

na toto téma.  

Tab. 17 Vidíte nějaké výhody a pozitiva v této oblasti? 

Vidíte nějaké výhody a pozitiva v této 

oblasti? 

Indukovaná kategorie 

kampaň, co jsme měli, měla docela dobrej 

ohlas; rozjetí projektu Včasná pomoc 

dětem;  

Projekty 

větší poptávkou nezletilých po službě; 

vidím, že se o tom mluví; Pociťuji z toho, 

že sem chodí více klientů. 

Poptávka 

Komentář:  

Tato otázka byla zaměřena na pozitivní změny, které pracovníci organizací spatřují v této 

oblasti. Většinou se spíše zaměřovali na negativa, ale ve většině případů se shodují na 

pozitivu, že toto téma již není takové tabu. Z celkového souboru participantů se mi podařilo 

vytvořit 2 indukované kategorie na základě kódování jejich odpovědí. 

 

Tab. 18 Doplňující otázka- Jak postupujete, pokud adolescent řeší sebevražedné myšlenky, a 

vy víte, že je třeba psychologická pomoc, ale adolescent se bojí či nemůže sehnat souhlas od 

rodičů? 

Doplňující otázka- Jak postupujete, 

pokud adolescent řeší sebevražedné 

myšlenky, a vy víte, že je třeba 

psychologická pomoc, ale adolescent se 

bojí či nemůže sehnat souhlas od rodičů? 

Indukovaná kategorie 

Následná pomoc chybí, je to limitující; 

rozhoduje, zda upřednostní právo klienta na 

diskrétnost a mlčenlivost, nebo plnění 

Legislativa 
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oznamovací povinnosti s rizikem, že ztratí 

jeho důvěru;  

kontaktovali policii a OSPOD; 

konzultujeme s ním, koho kontaktovat 

(rodič, OSPOD,…). V případě, že stav 

mladistvého je skutečně vážný, přivoláme 

lékařskou službu 

Spolupráce s  institucemi 

Komentář:  

Tuto otázku jsem položila zpětně respondentům jako reakci na odpověď respondenta č. 8 

v odpovědi na otázku 4. Jelikož mi tato problematika přišla důležitá a chtěla jsem znát názory 

i ostatních respondentů. Většina dotázaných se shodla, že je to skutečně problém. Z celkového 

souboru participantů se mi podařilo vytvořit 2 indukované kategorie na základě kódování 

jejich odpovědí. 
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5.7. Výsledek výzkumu 

 
Záměrem diplomové práce bylo získat informace, jaké možnosti mají dospívající, kteří se 

ocitli v krizi a napadají je sebevražedné myšlenky. Zjistit, zda je dostatek služeb, které mohou 

tyto osoby využít a zda vůbec o službách pomoci vědí. V tomto duchu se vedly obě části 

výzkumu. Jak rozhovory, které byly vedeny s pracovníky organizací, kteří tuto pomoc 

poskytují, a také dotazník, jehož prostřednictvím byly otázky předkládány mladistvým a 

zjišťován jejich pohled na věc. Výsledky výzkumu odpovídají na 4 výzkumné cíle, které byly 

stanoveny.  

 C1: Zjistit jaké služby mohou být mladistvým poskytnuty, pokud jsou ve stavu krize a 

mají sebevražedné myšlenky? A jaká je dostupnost těchto služeb. (Tab. 5, 6, 7,9, 10, 

Příloha č. 4/ A)  

Rozhovory s respondenty ukázaly, že služeb je již v této době celkem dostatek. Záleží na kraji 

a také na tom, jakou konkrétní službu organizace poskytuje. Mladiství si mohou často volit, 

jaký typ kontaktu je jim nejbližší. Nejvíce možností mají samozřejmě v Praze, ale výzkum byl 

prováděn také v Brně, Prachaticích, Říčanech a Plzni, tedy zastoupení různých služeb je 

v celé České republice. Mladiství mají na výběr například z nízkoprahového zařízení, 

soukromé psychologické pomoci, linek důvěry, chatu či e-mailu. Většina zařízení má jen 

jednu možnost kontaktu, tedy mladiství si spíše budou vybírat zařízení, dle toho jaké služby 

nabízí. Také záleží v jakou konkrétní hodinu či den se jedinec v krizové situaci ocitne. 

Respondent č. 2 k tomuto říká: „Nejvíce se obracejí na tu telefonní službu, to ale je vlastně 

taky dáno tím, že tam je ta kapacita na ten příjem hovorů největší. Je to služba, která funguje 

non-stop. A těch linek máme až sedm, takže v jednu chvíli tady můžeme vést až sedm hovorů. 

Takže ta kapacita na ty telefonu je největší.„. Tedy pokud jedinec řeší krizi mimo otevírací či 

provozní dobu, může využít linky důvěry, které jsou většinou nonstop, či využít e-mailovou 

poradnu. U e-mailu, ale musí brát v potaz, že odpověď přijde se zpožděním, tedy tato služba 

je využívána spíše jako poradna a málokdy se zde objevuje téma sebevražednosti.  

Ti respondenti, kteří ve svých organizacích využívají službu chat, se shodují, že tento 

komunikační prostředek využívají hlavně mladiství, a je to proto, že jim je nejbližší. 
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Respondent č. 8 říká: „Asi proto, že je tento komunikační prostředek dětem blíž, a taky proto, 

že je to tiché, například může v klidu psát vedle rodiče“. To respondent č. 7 potvrzuje s tím, 

že tato forma komunikace je pro mladistvé přirozená a vyhovuje jim, že zprávu mohou poslat 

kdykoli. Další výhodu, kterou u tohoto spatřují, je také vyšší anonymita, jak již bylo popsáno 

u výhod internetové krizové intervenci v teoretické části.(Kap. 3.2.4. Krizová intervence 

s využitím internetu) 

U výběru komunikačního prostředku také hraje roli téma, které jedinec přináší. Respondent č. 

1 potvrzuje, že hlavně krizové věci bývají řešené po chatu a e-mail je využíván hlavně 

poradensky. Respondent č. 2 popisuje situaci u nich v organizaci takto: „Na chatu jsou to 

nejčastěji osobní témata, na emailové poradně nejčastěji rodinné vztahy, a na telefonu 

nejčastěji sexuální vyzrávání a partnerské vztahy.“ 

Shrnutí:  

V České republice se mladiství v krizové situaci mohou obrátit na linku důvěry, e-mailové 

poradenství, využít chat, který spadá pod linky důvěry, využít kontaktu s pracovníkem 

v nízkoprahových zařízeních či využít terapeutickou pomoc, která je většinou placená. Ostatní 

služby jsou mladistvým poskytovány bezplatně.  

Dostupnost je nyní díky internetu mnohem lepší. Kromě linky důvěry, která funguje nonstop, 

mají všechny služby omezenou provozní dobu, či je potřeba se objednat. Je možné využít e-

mail, s vědomím, že pomoc nebude poskytnuta ihned. Ale i tak je díky internetu situace 

mnohem lepší, jelikož stačí, že má jedinec připojení k internetu a má možnost o pomoc žádat 

z jakéhokoli kouta republiky, popřípadě světa.  

 

 C2: Zjistit zda informovanost o těchto službách je dostatečná. Zda mladiství vědí, kam 

se v takové chvíli mohou obracet, jaké mají možnosti. (Tab. 11,12, Příloha č. 4 /B)  

Z mého pohledu je téma informovanosti jedno z nejdůležitějších. V rámci prevence 

sebevražednosti a osvěty v tomto tématu je velice důležité, aby mladistvým někdo poskytl 

informace nejen o tom, že tento stav není v jejich věku tak neobvyklý, aby se necítili 

osamoceni. Ale také je velmi podstatné, aby ve chvíli, kdy se do krize dostanou, přesně 
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věděli, že existuje místo, kam se mohou obrátit. A také, že mají možnosti volby, dle jejich 

preference či možnosti. Například Respondent č. 2 uvedl, že kontakt po e-mailu či chatu je 

velmi dobrý právě i proto, že dává možnost mladistvým s vadou řeči či neslyšícím jedincům, 

kteří by tuto službu jinak využít nemohli vůbec.  

Informovat o svých službách se snaží většina dotazovaných. Kromě respondenta č. 7, který 

nechává propagaci na klientech samých, kteří si o službách řeknou mezi sebou, se zbytek 

organizací zaměřuje hlavně na cílenou reklamu prostřednictvím sociálních sítí. Tento kanál 

využívá většina organizací, jelikož reklama se dá přímo zacílit a v omezené míře je to služba 

zdarma, jak říká respondent č. 1. Také tyto organizace mohou být vyhledány přes jejich 

internetové stránky. A jako velmi stěžejní vidí mnozí kampaně, které pořádají ve školách. 

Respondent č. 3 popisuje jejich postup prezentace na školách takto: „Máme tady kolegyně, 

které se zaobírají primární prevencí na školách, takže tam nějakým způsobem se 

prezentujeme. Máme tady exkurze, kdy chodí školy k nám, většinou střední školy, a chodí 

k nám na exkurze, kde si povídáme o tom, co je krize, krizová intervence, jaké jsou naše 

možnosti, seznamujeme je s možnostma, s limitama atd.“. Všichni se shodují, že média a 

škola jsou nejčastěji využívanou cestou pro propagaci. To potvrzují také respondenti 

dotazníku, kteří měli možnost se vyjádřit, kde se poprvé setkali s pojmem „sebevražda“. 

Vybírali ze 4 možností daných a možnosti „jiné“. S tím, že měli možnost označit více 

odpovědí. Jak můžeme vidět v Tab. 19, nejčastěji byla vybraná možnost média a na druhém 

místě vybírali školu. Tedy lze tvrdit, že kampaně na školách a propagace prostřednictvím 

internetových a jiných médií (např. letáky jak uvádí respondent č. 4) jsou účinné.  
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Tab. 19 Otázka z dotazníku- Kde jste s tímto pojmem setkali? (pozn. Myšleno pojem 

„sebevražda“) 

 

 

Respondenti dotazníku také uváděli jako zdroj informací lékaře a knihy. Ale dále 79,9% 

respondentů dotazníků uvedlo, že u nich na školách nebyla žádná preventivní přednáška na 

téma sebevražednosti. (Tab. 20)  

Tab. 20 Otázka z dotazníku- Proběhla u Vás na škole preventivní přednáška s tématem 

sebevražednosti? 

  

Kromě sociálních sítí a kampaní ve školách uvádějí respondenti rozhovorů, že také mají síť 

institucí a organizací, které s nimi spolupracují. Například respondent č. 6 uvádí, že 
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spolupracují s OSPOD a nízkoprahovými centry. Respondent č. 1 podotkl, že by bylo dobré, 

kdyby se na tuto tematiku zaměřil nový populární proud předávání informací, tzv. 

youtubering. Mladí lidé v youtuberech často vidí své vzory a pokud by tato tematika byla zde 

více otevírána, a mladým by bylo ukázáno, kam se mohou obrátit, mohlo by to informovanost 

rozšířit.  

 V dotazníku také byla položena otázka, zda by respondenti věděli, kam by se v takové situaci 

obrátili. Aby nebyli ničím navedeni či ovlivněni, nechala jsem tuto otázku bez výběru 

odpovědi. 19 respondentů odpovědělo pozitivně (ANO)a 17 negativně (NE), ostatní 

respondenti uváděli konkrétní příklady, na koho by se obrátili v danou chvíli. Nejčetnější byla 

odpověď „rodina“ (28x), druhá nejčastější odpověď se vztahovala k linkám důvěry (23x) a 

třetí nejčastější odpověď se vztahovala k odborné psychologické pomoci (20x). Také 

respondenti zmiňovali své blízké přátele (14x) a školu (7x). 

Ačkoli jedinci uváděli jako druhou nejčastější odpověď linku důvěry, v otázce zda tuto 

možnost využili, většina odpověděla, že ne. (Tab. 21) Přitom 65,3% respondentů odpovědělo 

na otázku, zda měli sebevražedné myšlenky, ano. (Tab. 22)  

Tab. 21 Otázka z dotazníku- Využili jste někdy linky důvěry?  
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Tab. 22 Otázka z dotazníku- Měl/a jste někdy sebevražedné myšlenky? 

 

Dále byla v dotazníku položena obecná otázka na jejich názor na informovanost a to, zda si 

myslí, že informovanost je pro ně v dané oblasti dostatečná. Zde se většina dotazovaných 

přiklání k tomu, že se jim dostatečná zdá a to v podílu 63,6%, tedy 91 responzí z celkového 

počtu 144 dotazovaných. (Tab. 23)  

Tab. 23 Otázka z dotazníku-Myslíte si, že informovanost v dané oblasti je pro Vás dostatečná? 

 

Shrnutí: 

Organizace se propagují hlavně v rámci sociálních sítí (cílená reklama na facebook.com) a 

také mají vytvořené své webové stránky. Dále často využívají možnosti různých kampaní na 

školách, kde se prezentují osobně, či vylepují do škol informativní letáky. Z výpovědi 

respondentů dotazníků vyplývá, že oni většinou zkušenost s přednáškou na téma 

sebevražednosti nemají, ale můžeme vidět, že informace o této problematice jim jsou ve škole 

poskytovány ve velké míře.  
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Z výpovědi respondentů dotazníků můžeme dále vyčíst, že ve většině případů by věděli, kam 

by se v takové situaci obrátili. Ne vždy se jednalo o odbornou pomoc, ale jmenovali také 

kamarády či rodinu. Ale linka důvěry a odborná psychologická pomoc zaujímala vrchní 

příčky v četnosti odpovědí. Ale ačkoli přes 65% dotazovaných odpovědělo, že sebevražedné 

myšlenky mělo, jen 6,9% využili linku důvěry.  

 

 C3:Zaměřit se na specifika práce se sebevražedným mladistvým klientem v krizové 

situaci. (Tab. 13,14,15,16, Příloha č. 4 /C)  

Sebevražedný klient, je jedinec ve velkém ohrožení a pracovník v organizaci pro krizovou 

pomoc by měl být na takového klienta připraven. V krizové intervenci se sebevražedným 

klientem jde často o čas a není moc prostor na váhání. Proto jsem tento cíl zaměřila na 

specifika, která práce s těmito jedinci přináší.  

V tomto případě jsem se nejdříve zaměřila na četnost kontaktu s mladistvým se 

sebevražednými myšlenkami. Odpovědi respondentů se velice lišily v závislosti na organizaci 

a tedy na službě, kterou dospívajícím poskytují. Oba respondenti (Respondent 2 a 8) z linky 

důvěry odpovídali, že na jejich pracoviště se obrací mladiství se sebevražednými myšlenkami 

každý den. Zato ve službách, kde se jedná o osobní kontakt, se jedná spíše o výjimečnou 

záležitost. Respondent č. 1 z nízkoprahového zařízení říká:“Ne, není to častý. Ať už to, že 

teda přijde klient s těmahle úmyslama, nebo že má kamaráda, který tohle vlastně řeší. Na tom 

chatu je to častější. Budu hodně střílet, myslím, že to je dvakrát do měsíce.“ Dále z rozhovorů 

vyplynulo, že nejčastější formu kontaktu, kterou využívají pro sdílení sebevražedných 

myšlenek je chat. Tedy v případě, že organizace tuto službu poskytuje. Respondent 2 říká: 

„Poměrově je to na chatu, ale kdybychom vzali ty tvrdá data, ty čísla, tak je to nejvíce na 

telefonu. Poměrově ovšem chat skutečně vede.“ Zprvu pro mě byla překvapivá odpověď 

respondentů dotazníku, kteří v otázce, jakou formu sdílení myšlenek by zvolili, odpovídali 

nejčastěji „osobní kontakt“. (Tab. 24) Ale v souvislosti s odpověďmi dalšími bylo 

vypozorováno, že respondenti pravděpodobně mysleli na osobní kontakt s rodinou či přáteli, 

jelikož tyto odpovědi zmiňovali často. Nikoli při kontaktování odborné pomoci.  
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Tab. 24 Otázka z dotazníku- Jaká forma sdílení myšlenek na sebevraždu by Vám byla 

nejbližší? 

 

Déle bylo s respondenty rozhovorů probráno téma postupu při práci se suicidálním klientem. 

Bylo také zjišťováno, zda se postup liší u různých forem kontaktu. Jak bylo sděleno, postupy 

se liší, hlavně mezi osobním kontaktem a kontaktem na dálku. Respondent 1 říká: „Ano, 

určitě, to je rozdílné. V tom face to face je neverbální komunikace a já poznám, jak opravdové 

tohle téma má, anebo jestli je to jenom letmý výkřik. Můžeme se bavit o té podstatě. Na tom 

chatu to musím vlastně daleko více zkoumat, chodit kolem toho trochu opatrněji, abych zjistil, 

jestli to fakt není někdo, kdo už stojí s žiletkou v ruce, když to řeknu obrazně.“ Respondent 4 

toto tvrzení potvrzuje: „Postup při práci s klientem je v každé formě odlišný. Při osobním 

kontaktu je kladen důraz na zajištění bezpečí klienta, stabilizaci, případně se uzavírají 

s klientem dohody o nerealizaci suicidálního pokusu. Klient je motivován k setrvání v terapii, 

případně jsou předány kontakty na Krizové centrum při FN v Brně – Bohunicích.“. Naopak 

např. respondent 3 popisuje postup jako stejný, jelikož jejich služba je hlavně o osobním 

kontaktu a emailovém poradenství. Ale jak bylo řečeno, téma sebevraždy se e-mailu 

vyskytuje zřídkakdy. Tedy zůstávají u kontaktu osobního a postupují vždy stejně. Vždy se 

snaží domluvit s klientem osobní kontakt.  

Rozhovory byly také zaměřeny na vzdělávání pracovníků organizací. Respondent 3 

považoval za velké negativum právě to, že školení v této problematice nemají a myslí si, že 
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by bylo do budoucna vhodné. Ostatní pracovníci se shodli, že oni i jejich kolegové mají 

výcvik krizové intervence, jejíž součástí je i blok zabývající se sebevražedností. Linka 

bezpečí má dokonce své vlastní školení, kterým musí projít každý zaměstnanec organizace.  

Shrnutí: 

Četnost tématu sebevražedných myšlenek se objevuje v závislosti na službě, kterou 

organizace poskytuje. Jak bylo sděleno, při TKI je to každý den a dle respondentů využívají 

mladiství nejvíce chat pro tuto problematiku. Chat uvádím až na druhém místě, jelikož má 

omezenou dobu provozu, tedy na TKI je kontaktu více, poměrově však nejvíce na chatu). 

Postupy při práci se sebevražedným klientem se také odvíjejí dle formy kontaktu, který klient 

zvolí. Všechny formy kontaktu mají základní pravidla (např. nesoudit, nevnucovat vlastní 

názor, ale dát najevo pochopení pro tyto myšlenky). Rozdíly však v postupech jsou. Při 

osobním kontaktu může pracovník vyčíst mnohé například z klientovi tváře a pracovník také 

ví, že v danou chvíli není klient ohrožen na životě. Při kontaktu na dálku musí být pracovník 

opatrnější a je důležité se doptávat na aktuální stav situace.  

V této problematice jsou pracovníci školeni v rámci výcviku krizové intervence, která věnuje 

jeden blok problematice sebevražednosti.   

 C4:Najít omezení, která je třeba zlepšit a vyzdvihnout pozitiva. (Tab. 8, 17, 18, 

Příloha č. 4/ D)  

V této části výzkumu jsem se zaměřila na různá omezení, které respondenti ve své práci 

spatřují a také zda vidí nějaké zlepšení za poslední dobu.  

Najít negativa bylo pro pracovníky mnohem snazší nežli později vyzdvihnout nějaké 

pozitivum. Jako negativum uváděl například respondent 1 hlavně nedostatek proškolených 

pracovníků, ale zároveň dodával, že i kdyby pracovníků proškolených v krizové intervenci 

měli více, tak by v jejich organizaci stejně nebylo místo, kde intervenci provádět. Na problém 

v oblasti vzdělávání reagoval také respondent 3. Také zazněla negativa z oblasti provázanosti 

služeb, kde respondent 5 říká: „Celkově by mi přišlo fajn, kdyby se rozšířilo množství 

organizací, které krizovou pomoc dětem nabízejí. Bylo by dobré, kdyby tyto centra měla 

domluvenou spolupráci s lékaři (psychiatr, gynekolog) a návaznější spolupráci s OSPOD.“ 
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Respondent 8 zmínil problematiku následné péče. Téma mne zaujalo, proto jsem rozhovor 

zpětně doplnila o otázku, která se na to doptává. Respondenty, kteří odpověděli na tuto 

otázku, bylo sděleno, že mají problém, pokud řeší s klientem sebevražedné myšlenky a 

zhodnotí, že situace je vážná. Tedy by klient potřeboval dlouhodobější pomoc a krizová 

intervence nebude stačit. Problém nastává ve chvíli, kdy dospívající má krizové stavy a 

sebevražedné myšlenky kvůli situaci v rodině a nemůže či se bojí požádat rodiče o souhlas 

k navštěvování psychologa. Respondent 1 k tomu říká: „Tak tohle je celkově limitující, při 

práci s lidma pod 18 let, ať už e jedná o sebevražedný sklony nebo sebepoškozování, což si 

myslím, že má k sobě hodně blízko, tak je pomoc hodně omezená. Tam se fakt jako krizově 

musí opečovat v tu chvíli, ale jako nějaká následná pomoc není.“ Dále bylo sděleno, že v tuto 

chvíli pracovníci kontaktují OSPOD a ten případ přebírá. Ale k tomuto dodává respondent 8:  

„Tak ho můžete požádat, aby si došel na OSPOD a doufat, že chytne někoho dobrého, kdo mu 

pomůže.“ 

Jako pozitivní vnímají někteří pracovníci povedené kampaně a projekty na toto téma, které 

zvyšují povědomí o problematice sebevražednosti.  

Shrnutí: 

Respondenti vnímají jako nedostatek nižší počet proškolených pracovníků a v jednom případě 

i problém nedostatku prostoru v organizaci (jedna místnost pro krizovou intervenci, tedy 

pouze pro jednoho klienta v danou chvíli). Dalším problematiku vnímají v oblasti 

provázanosti služeb, například aby pracoviště měla domluvenou spolupráci s lékaři a lépe 

navázanou spolupráci s OSPOD.  

Dalším problémem je absence psychologických služeb, které by mohl mladistvý využít z 

vlastního rozhodnutí a anonymně. 
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6. Závěr 

 

Diplomová práce byla zaměřena na téma sebevražednosti mladistvých a jejich možnosti při 

sdílení těchto myšlenek. Téma práce jsem vybrala, jelikož mám pocit, že sebevražednost 

zvláště u mladistvých je stále tabuizované téma a je třeba o něm více hovořit a zaměřovat se 

prevenci sebevražednosti vůbec. Dle Světové zdravotnické organizace je podle posledních 

průzkumů sebevražda druhou nejčastější formou úmrtí u dospívajících a mladých dospělých 

(WHO, [online]).  

V teoretické části je práce zaměřena na vysvětlení pojmů, které s touto tematikou souvisejí. 

V prvních kapitolách je popsána krize, její příčiny a typologie. Také je téma krize popsáno ve 

vztahu k mladistvým, aby bylo lépe pochopeno, čím vším mohou lidé v tomto období 

procházet. Následně jsou popsány typy krizové intervence a vysvětleny rozdíly mezi nimi. 

Další část teorie se již zabývá sebevraždou, kde jsou zpočátku popsány formy a typy 

suicidality. A zvláštní kapitola se zabývá konkrétně suicidalitou mladistvých.   

Praktická část vycházela z výzkumu, který byl pro účel této práce vypracován. Výzkum 

sestával ze dvou částí, aby problematika byla zmapována komplexně. První část výzkumu 

bylo sbírání dat rozhovory s pracovníky, kteří se dostanou do kontaktu s mladistvým klientem 

v krizi. Druhá část výzkumu byla tvořena dotazníkem, který byl koncipován pro mladistvé 

jedince, kteří se vyjadřovali k tématu sebevražedných myšlenek sami za sebe. 

Otázky rozhovorů i dotazníku byly vytvořeny tak, aby pomohly zodpovědět výzkumné cíle, 

které byly stanoveny na začátku výzkumu. Cílem této práce bylo nacházet odpovědi. První cíl 

směřoval k mapování služeb a jejich dostupnosti pro mladistvé. Výsledky říkají, že mnohým 

se zdá dostupnost díky internetu v této době již lepší, ale stále je potřeba pracovat na 

provázanosti služeb a rozšiřovat provozní dobu chatu, který mladistvý volí pro svůj kontakt 

nejčastěji. Druhým cílem bylo zjistit informovanost v této oblasti. Z výpovědí se zdá, že 

všechny organizace se snaží o sobě dávat vědět různými možnými prostředky, ale samy vidí, 

že je zde ještě prostor pro zlepšení a chtějí na tomto ještě pracovat. Z responzí mladistvých se 
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ukázalo, že mají povědomí o této problematice a často také vědí, kam by se obrátili, pokud by 

se do suicidální situace sami dostali.  

Dalším cílem bylo blíže poznat práci se suicidálním klientem a její specifika. Bylo zjištěno, že 

zde opravdu záleží na tom, jaký kontakt klient zvolí a dle něj se poté odvíjí práce s ním, 

ačkoli samozřejmě má práce své zásady, které platí pro jakýkoli volený prostředek kontaktu.  

Na závěr výzkumu proběhla debata o problematických situacích a nedostatcích, které je třeba 

zlepšovat. Jako velice problematickou uváděli respondenti nemožnost poskytnout dítěti 

následnou psychologickou pomoc bez souhlasu rodičů. Problém zde nastává, když mladistvý 

nemůže tento souhlas získat, například ze strachu. V tu chvíli jsou pracovníci nuceni 

mladistvého odkázat na OSPOD a doufat, že tuto možnost využije a že mu na místě bude 

poskytnuta pomoc, kterou potřebuje. Jak bylo vyzkoumáno, situace se ještě zpřísnila, jelikož 

dříve stačil podpis jednoho rodiče a dle informací od participanta výzkumu je nyní potřeba 

podpis od obou rodičů.  
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8. Přílohy:  

8.1. Příloha č. 1 

Copingové strategie 

Strategie zvládání stresu: 

 

1. Strategie zvládání zátěže zaměřené na problém - působení a měnění prostředí, analýza 

problému, plán činnosti, atd. Změny mohou být dvojího druhu. 

 

2. strategie zaměřené na zvládání emocí - např. když je problém neovlivnitelný (smrt blízké 

osoby); využití obranných mechanismů; využití výcviků (kurzů) na zvládání negativních 

emocí. 

 

3. strategie zaměřené na únik - obranné mechanismy (modifikují, popírají skutečný zdroj 

obtíží); projevují se například jako: hostilní a agresivní reakce, sebeobviňující reakce, 

vytěsňování, intelektualizace, racionalizace, bagatelizace 

 

Kategorie zvládání stresu dle Lazaruse  

● strategie apatie, pocity bezmoci, deprese, beznaděje 

● strategie vyhnutí se působení stresoru provázená strachem 

● strategie napadení a útoku na zátěžový stimul provázený pocity nebezpečí 

● strategie různých druhů činností - posilování vlastních zdrojů a zdokonalování schopnosti 

boje se stresorem 

Zdroj: Wikisofia. Coping v sociální psychologii [online]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: 

https://wikisofia.cz/wiki/Coping_v_soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologii 

 

  

https://wikisofia.cz/wiki/Coping_v_soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologii
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8.2. Příloha č. 2 

Etický kodex pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry. 

● Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou 

pomoc klientům v tísni. 

● Pracovník LD aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho 

svobodě vyjádření. 

● Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu 

a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta 

zprostředkovává. 

● Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho 

zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí. 

● Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat 

anonymitu klienta i pracovníka. Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, 

klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může 

podávat  pouze vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání 

a se souhlasem klienta. Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na LD. 

● Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, 

náboženství, politiky nebo ideologie. 

● Pracovník LD nesmí používat LD k uspokojování svých obchodních, sexuálních, 

emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání. 

● Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem 

orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledkem jsou schopnosti, 

vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na LD. Po celou dobu 

práce na LD vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize 

jeho práce je pro něj povinná. 

● Pomoc na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD 

se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD. 
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Zdroj: Česká asociace pracovníků lindy důvěry. Etický kodex [online]. [cit. 2018-03-21]. 

Dostupné z: http://www.capld.cz/eticky-kodex 
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8.3. Příloha č. 3 

Etický  kodex  internetové poradny 

Zkrácený název:  iKodex 

●  Internetová poradna ( iP )  umožňuje informační kontakt s klienty a  kvalifikovanou 

pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií. 

● Na klienta nebude  vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho 

přesvědčení, náboženství, rasy,  politiky, ideologie nebo sexuální orientace. 

● iP je služba u které musí být  současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je 

jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.  

● Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný 

časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď. 

● Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření 

ekonomického nebo jiného  spojení mezi klientem a iP. 

● Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních,  

sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání. 

● Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud 

to neodporuje  zákonům ČR. 

● Aktivita  iP vůči klientovi není jen dílem jedince - je výsledkem spolupráce týmu. 

Zdroj: Česká asociace pracovníků lindy důvěry. Etický kodex [online]. [cit. 2018-03-21]. 

Dostupné z: http://www.capld.cz/eticky-kodex 
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8.4. Příloha č. 4 

Příloha A: Významová kategorie – Služby a dostupnost 

Významová kategorie: Služby a dostupnost 

 Otázka č. 1 

Jaké možnosti nabízí Vaše organizace dospívajícím v krizi? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

Máme jednu možnost vlastně a to je teda nízkoprahový klub pro děti a 

mládež, kde vlastně je možný poskytnout krizovou intervenci, v základu 

to nazýváme pomoc v krizi, všichni kolegové nemají kurzy, ale většina 

z nás má minimálně základní, já třeba mám krizovou intervenci jako ten 

velký kurz.  

Respondent 

2 

Linka bezpečí má k dispozici telefonní linku 116 111, která je zdarma, je 

anonymní a funguje non-stop. Na toto číslo se mohou dovolat děti z celé 

České republiky, z mobilu nebo z pevných linek, nebo z telefonních 

automatů a za volání nic neplatí. A taky nabízíme kontakt psaný a to 

buď přes chat Linky bezpečí, nebo přes emailovou poradnu. Chat 

funguje každý den od třetí hodiny odpoledne do sedmé. A o víkendech a 

o svátcích taky dopoledne..od devátý do jedný. A emailovou poradnu, 

tak může vlastně dítě napsat kdykoli a garantujeme odpověď do tří 

pracovních dnů.  

 

Respondent 

3 

Tak my máme vlastně tady krizové centrum, ale zároveň je to poradna 

pro občany v nesnázích. Tato poradna se spíše zabývá věcma jako jsou 

dluhy, dlužení exekuce a takové věci a krizové centrum prostě klasika 

krize všeho druhu. Nabízíme pomoc od 6 let a dál. Je to nízkoprahový, 

může tedy přijít kdokoliv, ale může se i objednat  po telefonu, mailem a 

nebo prostě může přijít rovnou z ulice. Pokud je volno, tak ho vemem 

hned.  
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Respondent 

4 

Nejsme krizové centrum s non stop provozem, nemáme krizová 

lůžka..naše služby poskytujeme výhradně ambulantně. V rámci 

registrované sociální služby krizová pomoc, která je určena pro děti, 

dospívající a studenty do 26let, se na naše centrum mohou zájemci 

o službu obrátit prostřednictvím emailu …garance odpovědi je 

zpravidla do 2 pracovních dnů, také na telefonu a to v ambulantních 

hodinách, tedy… po, út, st, pá od 8:00 do 18:00, čtvrtky od 8:00 do 

16:00 a nebo osobně  v nízkoprahu nebo po předchozím objednání. 

 

Respondent 

5 

Především krizovou pomoc, která je otevřena každý pracovní den od 

8:00 do 16:00 (v Říčanech) a od 8:00 do 15:30 v Praze. Nejedná se tedy 

o klasickou non-stop službu. V Říčanech i Praze nabízíme ambulantní 

službu v Praze pak také terénní, kdy se vyjíždí za klienty do jejich 

domovů. Modré dveře pak nabízejí ještě (krom ostatních služeb) 

placenou psychoterapii, kde je možné také pracovat s klienty v krizi. V 

ostatních službách se zaměřujeme na aktivizaci a rehabilitaci lidí s 

psychiatrickou diagnosou, na pěstouny a na vzdělávání. Pracujeme jak 

rozhovorem, tak dalšími metodami - využití pískoviště (sand-tray, sand-

play), využití dixitových karet, hry, malování. 

 

Respondent 

6 

Krizové centrum poskytuje dospívajícím v krizi pomoc formou krizové 

intervence, sociální terapii, terapii zajištěnou externím pracovníkem 

(pravidelně dojíždí), poradenství či motivačních rozhovorů. Dá se říct, 

že tyto činnosti nabízíme příchozím v rámci základní činnosti díky 

účelové dotaci Jihočeského kraje.  

Dále díky projektu „Já jsem tu taky“ financovaného z Nadace J&T nad 

rámec základní činnosti je možno poskytnout pomoc formou 

podporovaného setkávání. Tuto službu však využívá především mladší 
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věková skupina v doprovodu blízkých.  

Dalším a cíleným projektem na děti je však projekt „Naproti dětem“. 

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků 

The VELUX Foundations. Cílová skupina je od 0-18, tj. mnohem širší 

než Vámi vymezený okruh osob, ale aktivity v rámci něj jsou využívány i 

dospívajícími. Kromě činností jako jsou v základní činnosti je tento 

projekt specifický Můžeme nabídkou pomoci v oblasti kyberkriminality 

(praktické/technické řešení konkrétních případů + návazná 

„terapeutická“ práce), rozšířením nabídky služeb o besedy na školách, 

kde je hlavním cílem žáky seznámit o specificích krize a zvýšit tak jejich 

povědomí o případných formách pomoci, a zavedením interaktivních 

cest pro komunikaci s cílovou skupinou – tj. jsme dostupní i na 

komunikačních platformách  třeba messeger, whatsapp aj.  

 

Respondent 

7  

Soukromá psychoterapeutická praxe - přímá platba - většinou pošlou 

rodiče a také platí, vyjímečně si platí sami z kapesného nebo z brigády. 

Nabízím individuální i rodinou terapii.   

 

Respondent 

8 

Telefonní krizovou intervenci, chat a e-mailovou poradnu. 

 

  

Významová kategorie: Služby a dostupnost 

 Otázka č. 2 

Dokázal/a byste odhadnout, kterou možnost kontaktu využívají 

nejvíce? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

U nás máme službu jen jednu, tedy využívají zde tu. A to osobní kontakt. 

Respondent Nejvíce se obracejí na tu telefonní službu, to ale je vlastně taky dáno 
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2 tím, že tam je ta kapacita na ten příjem hovorů největší. Je to služba, 

která funguje non-stop. A těch linek máme až sedm, takže v jednu chvíli 

tady můžeme vést až sedm hovorů. Takže ta kapacita na ty telefonu je 

největší. To máme kolem pět set dovolání za den. A na tom chatu je to 

tak, že jak to má omezenou tu dobu, jenom čtyři hodiny, o víkendu tedy 

čtyři hodiny dopoledne a čtyři hodiny odpoledne, tak tam funguje jedna 

nebo dvě chatovací místnosti, my vlastně máme stanoven nějaký časový 

limit, kde ten limit je maximálně hodina a půl na ten jeden kontakt 

s klientem. Tak aby se umožnilo tam se více klientům vystřídat. A tam 

přijímáme zhruba pět až šest chatů za den a v emailové poradně 

přijímáme kolem osmi emailů za den. Takže ten rozdíl v té kapacitě je 

enormní, je to právě kvůli těm nastaveným kapacitám.  

(Doplňující otázka- Jaká je kapacita na jednoho klienta?)  

Na chatu je to dané takhle, že to je hodina a půl, to hlídáme, je to 

z důvodu udržení pozornosti, když jdete na terapii nebo do krizového 

centra na první konzultaci, tak zhruba je to tak kolem jedné hodiny. Na 

telefonu to takhle striktně nemáme. My se snažíme vnitřně držet ten limit 

jedné hodiny, abychom věděli kam ten hovor dál směrovat, aby ten 

klient nebyl nějak vyčerpaný. Ale v případě potřeby, v případě, že 

vlastně se to za tu jednu hodinu nestihne, tak samozřejmě nabízíme ještě 

nějaké prodloužení.  

 

Respondent 

3 

Nejvíce osobně.  

 

Respondent 

4 

Emailový a následně osobní kontakt. Emailový kontakt je bezpečnější 

..je tam větší anonymita…menší nervozita… a pak telefonický nebo 

přímo osobní. Někdy jde o testování…takové ověření si, že se obrací 

na organizaci, která pracuje s jejich problematikou. Vzniká tak prostor 

pro možnost rozhodnout se, zda službu využijí. 
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Respondent 

5 

Klienti od cca 13ti let využívají především rozhovor. S mladšími klienty 

často pracujeme formou projektivních metod - tedy zmíněné pískoviště a 

ostatní. Je to dáno především tím, že pro mladší děti je hra přirozenou 

součástí jejich bytí a někdy se jim těžko mluví o tom, co zažívají a třeba 

formou stavění na terapeutickém pískoviště mohou lépe a pro ně 

snadněji vyjádřit, co se děje a jak se vlastně cítí, stejně jako to, jak by 

chtěly, aby situace vypadala.  

 

Respondent 

6 

Bezkonkurenčně se jedná především o sociální terapii, ve vážnějších 

případech pak nastupuje terapie. I přesto, že se jedná o ambulantní 

formu. Pokud se jedinec ozve na online platfomu, snahou pracovníků je 

postupně klienta namotivovat k osobní schůzce (u nás, v jiném krizovém 

centru). Důvodem je hloubka práce a pestřejší možnosti spolupráce.  

 

Respondent 

7  

Nejvíce individuální terapii resp.provázení vývojovým nebo krizovým 

odbdobím,  podpůrnou terapii.  

 

Respondent 

8 

Pořád podle mě vede telefon, ale chat a e-mail postupně navyšují počty 

kontaktů. Asi proto, že je tento komunikační prostředek dětem blíž, a 

taky proto, že je to tiché – například může v klidu psát vedle rodiče… 

 

 

Významová kategorie: Služby a dostupnost 

 Otázka č. 3 

Souvisí výběr komunikačního prostředku s tématem, které 

dospívající přináší? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

U nás hlavně face to face. Pak je druhá věc, že dělám pro českou 

asociaci streetwork na projektu děti do klubu, což je vlastně virtuální 

nízkoprahovej klub, kde se s tímto tématem potkávám také, ale po chatu. 
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Je to pod jinou organizací, ale mám zkušenosti s těmahle dvěma.  

(Doplňující otázka – U streetwork máte jen formu chat či i jinou?)  

Ano, je tam možnost i emailem, ale email skoro nikdo nevyužívá, ten je 

využívaný spíše poradensky. Krizový věci bývají řešený po chatu, jako 

hned.  

 

Respondent 

2 

Tu psanou formu, ten chat a email nabízíme i z toho důvodu, aby na tuto 

službu dosáhli i děti co mají řečový nebo sluchový handicap, které by 

s námi vlastně nemohli volat a také z toho důvodu, že sledujeme ten 

trend na internetu, ta psaná forma komunikace je pro děti už hodně 

blízká a rádi jí využívaj. Pro někoho může být snazší o svých 

problémech psát než mluvit. A máme za to, že třeba ta psaná forma 

kontaktu je dětma vnímaná, jako ještě více anonymní. Tam to vlastně jde 

jen skrze ty anonymní písmenka a v těch statistikách se ukazuje, že na 

chatu se ukazují náročnější, osobnější témata, které jsou nejčastějším 

tématem na chatu. Jsou to témata z ranku nějaké nespokojenosti se 

sebou, deprese, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, úzkosti, 

strach. Na emailové poradně, oproti telefonické službě je tím 

nejčastějším problémem rodina a rodinné vztahy. A náročné rodinné 

situace. Na telefonu máme nejčastěji témata sexuálního vyzrávání, 

dotazů na sexuální témata a následně nějaké partnerské vztahy. Takže 

to je ten rozdíl mezi těma jednotlivýma kanálama. Na chatu jsou to 

nejčastěji osobní témata, na emailové poradně nejčastěji rodinné 

vztahy, a na telefonu nejčastěji sexuální vyzrávání a partnerské vztahy.  

 

Respondent 

3 

Takhle, my neposkytujeme intervenci po telefonu, to je jedna věc . Když 

někdo zavolá, tak my si ho krátce vyslechneme, ale víceméně si snažíme 

domluvit osobní schůzku. Co se týká emailů, tak minimálně. Opravdu 

vždycky bud zavolají a objednají se, že přijdou a nebo rovnou přijdou.  
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Respondent 

4 

Poradenství přes chat neposkytujeme. Domnívám se, že spíše než téma 

je rozhodující akutnost. 

 

Respondent 

5 

Spíše mám dojem, že souvisí s tím, jestli mají blíže ke hře nebo k 

povídání jako takovému, než s tématem, o kterém potřebují mluvit. I v 

rámci těžších témat (sebevražedné ideace, znásilnění atp.) je možné 

využít postupy, které klientům umožní snadněji mluvit o tom, co se děje. 

 

Respondent 

6 

Nevidím v tom souvislost. Možná je důvodem malá povědomost o 

možnosti online komunikace. Ve spolupráci se školami, OSPOD aj. stále 

převládá obraz KC jako osobní model práce. Děti však dostávají v 

rámci besed vizitky s možností online komunikace, informace visí na 

webu apod.  

 

 

Respondent 

7  

S tím vůbec nemám zkušenosti. Myslím si, že ne.  

 

Respondent 

8 

Zkušenost je taková, že chat přináší vážná, těžká témata, sebevražednost 

sebepoškozování, syndrom CAN. Po telefonu si legrácky dovolí. 

 

Významová kategorie: Služby a dostupnost 

 Otázka č. 5 

Jak jsou Vaše služby dostupné?  

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

otázka přeskočena, odpovězeno v otázce 1 

Respondent 

2 

otázka přeskočena, odpovězeno v otázce 1 

Respondent Ano, máme otevřeno každý den a od 9 do půl 5.  Pondělky a čtvrtky jsou 
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3 delší, ty jsou do půl 7.  

 

Respondent 

4 

otázka přeskočena, odpovězeno v otázce 1 

 
 

Respondent 

5 

Myslím, že už jsme o tom říkal. Nonstop nejsou. V Praze v pracovních 

dnech od 8:00 do 15:30 (myslím) a v Říčanech v pracovní dny od 8:00 

do 16:00 hod 

 

Respondent 

6 

Hlavně ambulantní forma , tedy  běžná pracovní doba od 8:30 do 15:30 

s tím, že tři dny v týdnu máme prodlouženou pracovní dobu do 18 hodin. 

V této době jsme dostupní i v online komunikačních platformách či 

telefonu.  

Dostupnost je z mého pohledu částečně limitovaná místními bariérami, 

myšleno lokalitou. Služba se nachází přímo na náměstí, navíc v budově, 

kde sídlí i zdravá jídelna, tj. velká kumulace osob, ztráta „anonymity“. 

 

Respondent 

7  

My fungujeme na objednání.  Zavolají si a domluvíme termín.  

 

Respondent 

8 

Linka nonstop, e-mail jasné pravidlo odpovědi do tří dnů, chat omezené 

hodiny myslím 15 – 19, o víkendech i 9-13 

 

Významová kategorie: Služby a dostupnost 

 Otázka č. 6 

Myslíte si, že dostupnost určité služby má také význam při výběru 

dané možnosti kontaktu? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

Jo, já si myslím, že tím, že je to v odpoledních hodinách, že těch 

limitujících věcí je několik. Třeba to, že to vlastně není 100% anonymní. 

Já si myslím, že je hodně fajn, mít možnost ty první krizový kontakty 
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anonymně, at už toho telefonu nebo chatu. Lidi, se kterými nejsme 

nakontaktovaný moc nechodí. Mně se stalo jednou, že někdo přišel 

v krizový situaci z ulice. Jsem tu 11 let. Většinou jsou to lidi, který už 

nějakým způsobem s námi spolupracují a během spolupráce potřebují 

řešit nějakou krizi. Na tom chatu, tak tam vnímám, že když je to později 

večer, tak lidí je víc. Jsem tak ve čtvrtek od 4 do 9, pátek od 2 do 7 a ten 

čtvrtek je výživnější, hlavně ty poslední dvě hodiny. V těch večerních 

hodinách už ty lidi vlastně mají klid a čas někde si zalézt třeba 

s počítačem, nebo telefonem, že je to pro ně zajímavější. 

 

Respondent 

2 

Otázka vynechána 

Respondent 

3 

To asi moc né, protože jestli napíši email o víkendu, tak my si to stejně 

přečteme až déle. Kdybych měla říct 90 ze 100 klientů, tak 90 jich chodí 

osobně.  

 

Respondent 

4 

Může to hrát roli. 

 

Respondent 

5 

Z hlediska tématu, či spouštěče krize, si myslím, že nikoliv. Ale z 

hlediska dostupnosti si dovedu představit, že když je situace opravdu 

akutní, vyhledávají lidé dostupné služby hned a to, že fungujeme v 

pracovní dny může výrazně ovlivnit využití námi nabízených služeb. 

Myslím, že větší vliv má to, jestli se pracuje také po telefonu a po chatu 

a e-mailu. Výzkum i praxe ukazují, že pro klienty, pro které je kontakt 

tváří v tvář náročný, tak jsou telefonické i chatové služby přijatelnější. 

 

Respondent 

6 

Myslím si, že ano , jak bylo řečeno v předešlé otázce. Dále si myslím, že 

pro dospívající je vhodnější dobou podvečer, večer, noc, kterou však 

bohužel z personálních a finančních důvodů nemůžeme pokrýt.  



99 

 

 

 

 

  

 

Respondent 

7  

Ano, možnost kdykoliv poslat sms či zprávu přes FB hodně využívají, je 

to pro ně přirozené  

 

Respondent 

8 

Asi ano. Někdy. Jsou ale typy lidí, kteří by zvednout sluchátko a mluvit 

nedokázali. Tam posloupnost chat – telefon – psycholog… neplatí. 
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Příloha B: Významová kategorie- Informovanost 

Významová kategorie: Informovanost 

 Otázka č. 7 

Jak o svých službách dáváte dospívajícím vědět? Kde se o Vás 

mohou dozvědět?  

Odpovědi participantů 

Respondent 1 

Tady jako u klubu, když budu mluvit o nízkoprahu, tak většinou se o nás 

dozvídají tak, že si to řeknou mezi sebou. Stávající klienti vodí své 

kamarády, kteří něco potřebují. Tak to je úplně největší reklama. 

Samozřejmě, máme facebook, facebookovou stránku, internetový 

stránky, snažíme se prezentovat na školách. K tomu chatu, tak tam 

máme placenou reklamu na facebooku, která je cílená, protože facebook 

umí velice dobře zacílit reklamu. Takže toho využíváme a máme to 

většinou podpořené nějakým článkem na to téma. Když jsme měli téma 

sebepoškozování, sebevraždy, tak byla vždycky udělaná reklama na ten 

článek. Bylo to zacílené na lidi, kteří mají méně kamarádů, nebo naopak 

hodně facebookových přátel, který si vyhledávají nějaké věci apod. Tam 

potom i je reálný nárůst na tom chatu s tou tématikou na kterou to 

cílíme. 

 

Respondent 2 

Jinak se snažíme dělat kampaně do škol, kdy rozesíláme naše plakáty, 

které školy pak mohou vyvěsit na svých nástěnkách. Druhá komunikace 

je taková přímá, kdy kontakty na naše linky jsou zveřejněny na 

žákovských knížkách, kde se snažíme publikovat vydavateli žákovských 

knížek. O lince bezpečí mohou podat informace přímo učitelé v rámci 

nějaké konkrétní oblasti, vzdělávacích programech jako vlastní bezpečí, 

nebo zdraví. Taky máme vlastní projekt a to Linka bezpečí ve třídě, kdy 

chodíme do tříd a informujeme děti o našich službách. To jsou takovéto 

cesty. Samozřejmě oblast facebooku, cílené reklamy na děti a sociální 

sítě. Dále spolupráce s dalšíma organizacema. Často spolupracujeme 
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s primárně preventivníma programama, které chodí školit na školy o 

drogách, závislostech, šikaně,… Takže vlastně oni také informují. Máme 

takovou spolupráci s kapelou „HAJVAJBZ“, která dělá takové turné po 

školách zaměřené na přátelství, všímání si toho, co kdo dělá a šikany, 

kde také informují o nás. Což je všechno takové široké pole. 

 

  

Respondent 3 

Máme tady kolegyně, které se zaobírají primární prevencí na školách, 

takže tam nějakým způsobem se prezentujeme. Máme tady exkurze, kdy 

chodí školy k nám, většinou střední školy a chodí k nám na exkurze, kde 

si povídáme o tom, co je krize, krizová intervence, jaké jsou naše 

možnosti, seznamujeme je s možnostma, s limitama atd. Další věc je, že 

jsme měli teď zrovna čerstvě kampaň, kde jsme měli billboardy a na 

lavičkách reklamy.  

 

Respondent 4 

Tak hlavně web, facebook, propagační materiály například letáky, nebo 

máme preventivní programy na školách. Propagační materiály jsou 

umístěny ve školách, family pointech, a podobně… Spolupracujeme 

s Krizovým centrem v Brně – Bohunicích, kde je non-stop provoz..je tam 

možnost pobytu na krizovém lůžku až 7 dní a je tam k dispozici 

psycholog a psychiatr. 

 

Respondent 5 

V tomhle máme asi hodně dluh. Dáváme vědět doktorům , obvodním 

lékařům, ale nezaměřujeme se při tom na pediatry. Málo se dává vědět 

do škol a do jiných zařízení , třeba skaut atp. 

 

Respondent 6 

Hlavně na internetu, pravidelná aktivita na facebooku, na školách při 

besedách, či přes spolupracující služby (NZDM, SAS, OSPOD aj.). Dále 

velkým nositel PR je za nás ředitel organizace, který se snaží svou sekci 

– kyberkriminalita propojit s návazností na KC (školí učitele, rodiče, 
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žáky, odbornou i laickou veřejnost). 

 

Respondent 7  
Od jiných klientů, neprezentuji se nikde, mám velmi omezenou kapacitu  

 

Respondent 8 
Kampaně na školách, v metru, v žákovských knížkách, TV… 

 

Významová kategorie: Informovanost 

 Otázka č. 8 

Myslíte si, že informovanost dospívajících je v tomto ohledu 

dostatečná? 

Odpovědi participantů 

Respondent 1 

Já si myslím, že to velice dostatečný není. I když si nemyslím, že by to 

bylo úplně tragický. Vím, že když člověk jede jakýmkoliv metrem, tak je 

tam reklama na linku důvěry, docela jako jasně srozumitelná si myslím. 

Jde o to, jak moc je to dostupné pro lidi, jestli fakt ten telefon vezmou a 

zavolají a jestli jim všechno sepne. Ale myslím si, že by to mohlo být 

lepší. Podle mě, kdyby běžely reklamy v televizi nebo o tom mluvili třeba 

youtubeři, bylo by to lepší. Mohlo by to být využívanější.  

 

Respondent 2 Otázka vynechána 

Respondent 3 Mám pocit, že je dostatečná.  

Respondent 4 

S ohledem na programy primární prevence, spolupráci s metodiky a 

psychology škol věříme, že informovanost je v našem regionu 

dostatečná. 

 

Respondent 5 

 Tohle bych opravdu jen odhadoval. Z práce na Lince bezpečí si 

pamatuji, že jsme hodně usilovali o to, aby číslo na linku bezpečí bylo 

na žákovských knížkách a to se do jisté míry daří. Také se zdařilo, že 
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pro zákazníky O2 je na sim Linka bezpečí přednastavena. Stále je volání 

na LB přednastaveno také na telefonních budkách. Takže z hlediska 

telefonické krizové intervence si myslím, že ta informovanost může být 

relativně dobrá, ale jen odhaduju. Nevím, jestli se podařilo zařadit toto 

téma (kam se obrátit v krizi, či při těžkostech) do školních osnov. Linka 

bezpečí také realizovala projekt Linka bezpečí ve vaší třídě, který k 

informování přispíval. 

 

Respondent 6 

Kromě besed na školách, kde je cílenost obrovská a zpětné vazby velmi 

příznivé, si myslím, že naše snahy nepadají na úrodnou půdu. Neustále 

se dokola potýkáme s velkým stigmatem, kdy do KC přicházejí častokrát 

až osoby (nejen nezletilí) ve vyhrocené situaci a to je podle mě škoda. 

Za mě zde postrádám vnímání KC jako flexibilního místa pro řešení 

situace klienta, na které se mohu obrátit, kdy chci, kdy potřebuji a ne 

sem jít až se strachem, když se mi vše sype na hlavu.  

 

Respondent 7  

Myslím, že o službách vědí, potřebují ale podporu dospělého udělat 

první krok. Pak už chodí moc rádi...  

 

Respondent 8 
Snad ano. 
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Příloha C: Významová kategorie- Specifika sebevražedných myšlenek 

Významová kategorie: Specifika sebevražedných myšlenek 

 Otázka č. 9 

Dá se odhadnout, jaký komunikační prostředek využívají nejčastěji 

při sebevražedných myšlenkách? 

 Odpovědi participantů 

Respondent 1 

My máme jen face to face. Tedy zde tento prostředek. Na streetwork 

programu je zase chat, tam ten.  

Respondent 2 

Poměrově je to na chatu, ale kdybychom vzali ty tvrdá data, ty čísla, tak 

je to nejvíce na telefonu. Poměrově ovšem chat skutečně vede. 

 

Respondent 3 

No jak říkám, chodí osobně. Jednou mi napsal klient mail, že přijde a 

pak přišel.  

 

Respondent 4 
Máme emailové poradenství a následně mohou využít osobní 

konzultace. 

 

Respondent 5 Otázka nepoložena 

Respondent 6 

Realizátorkou KC jsem od září 2017, mohu tedy poskytnout konkrétní 

čísla a fakta pouze za dobu mé přítomnosti. Za tuto dobu jsme v KC 

měly tři případy, kde se dvakrát jednalo o uskutečněné sebepoškozování 

a jednou výhružné jednání. Zajímavé dále je, že pokaždé se sem tyto 

nezletilé osoby dostaly v doprovodu rodiče, tj. jednalo se pokaždé o 

osobní kontakt.  

 

Respondent 7  

Tak hlavně SMS a chat. Ty jsou nejvíce anonymní a jsou dospívajícím 

nejbližší.  

 

Respondent 8 Hlavně ten chat.  
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Významová kategorie: Specifika sebevražedných myšlenek 

 Otázka č. 10 

Jak často se objevuje téma sebevražedných myšlenek? 

 Odpovědi participantů 

Respondent 1 

Ne, není to častý. At už to, že teda přijde klient s těmahle úmyslama, 

nebo, že má kamaráda, který tohle vlastně řeší. Na tom chatu je to 

častější. Budu hodně střílet, myslím, že to je dvakrát do měsíce. 

Samozřejmě člověk, když se o tom více píše, tak jsou to takový ty „ano, 

mluvím o sebevraždě“, ale vlastně tím chci mluvit o něčem jiným. Tímto 

tématem to třeba začínají, jako větou: „Mně už nebaví tady být… Mně 

už nebaví žít“. To si myslím, že je tady tak 2krát za měsíc.  

 

Respondent 2 

Zhruba na telefonu se nám vyskytne 1-2x denně. Kolem 700 je to za rok 

na toto téma.  

 

Respondent 3 

No, takhle sebevražedný přímo nemáme, ale jako myšlenky, nějaký 

sebepoškozování, tak to zrovna momentálně se tady objevuje často. Já 

třeba osobně jsem teď měla 3 klienty. Dospívající kolem 15 let. 

 

Respondent 4 

V roce 2015 byl celkový počet ve službě krizová pomoc 302 klientů, 

z toho suicidální problematika se týkala 25 klientů. V roce 2016 byl 

celkový počet klientů 439, a z toho suicidálních bylo zaznamenáno 18. 

Za rok 2017 do posledního data kdy proběhly součty, tedy k poslednímu 

říjnu 2017 celkový počet ve službě krizová pomoc 489, z toho suicidální 

problematiky se týkalo 10 klientů. 

 

Respondent 5 

My si statistiku témat nevedeme. Ale z hodně hrubé analýzy zápisů lze 

říci, že u nás to je tak v 8% konzultací (ale jsou do toho zahrnuty i 

konzultace s dospělými a je tam určité zkreslení tím, že pokud jsou suic 
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tendence jen velmi velmi mírné (např. klient řekne, že přemýšlel, že by 

se zabil, ale že to tak nemá a neplánuje a více nad tím nepřemýšlí), že v 

zápisu z konzultace tato informace chybí. Ale je to jen hrubý odhad 

podle velmi velmi nepřesné analýzy. Navíc se u nás měnilo v průběhu 

roku 2017 to, kam se zapisují konzultace, takže tohle je z doby až od 

zápisů přímo do programu, ve kterém vykazujeme služby a nikoliv do 

nahraného wordového dokumentu ke klientovi. 

 

Respondent 6 

Jelikož osoby využívají v KC především formu osobních konzultací, 

neřadíme toto téma do vrchních příček řešených témat. I na 

uskutečněných osobních konzultacích je na klientech vidět, že se jedná o 

téma, o kterém hovořit nechtějí a pokud se na něj dostane řeč, jsou více 

uzavření a cítí se nejistě.  

 

Respondent 7  

Velmi, u adolescentů se objeví skoro vždy aspoň jednou, jako možnost, 

řešení neúnosné situace, většinou v afektu. U pubescentů ne tak časté, 

řekla bych tak ve 30%. 

Respondent 8 
Každý den 

 

Významová kategorie: Specifika sebevražedných myšlenek 

 Otázka č. 11 

Jak se při tomto tématu postupuje? Jsou rozdílné postupy u různých 

médií?  

 Odpovědi participantů 

Respondent 1 

Ano, určitě, to je rozdílné. V tom face to face je neverbální komunikace 

a já poznám, jak opravdové tohle téma má a nebo jestli je to jenom  

letmý výkřik. Můžeme se bavit o té podstatě. Na tom chatu to musím 

vlastně daleko více zkoumat, chodit kolem toho trochu opatrněji, abych 

zjistil, jestli to fakt není někdo, kdo už stojí s žiletkou v ruce, když to 

řeknu obrazně. Když ho mám face to face, tak mně je jasný, že v tu chvíli 
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si neublíží, protože ho mám u sebe, sedí tam se mnou a je v bezpečným 

prostředí. Když toho na tom chatu tam jsem určitě opatrnější a daleko 

více zkoumám v jakým je prostředí, co se teď děje, jak to tam vypadá, 

atd. 

 

Respondent 2 

No, pro nás je vlastně více než v jakémkoli jiném tématu důležité 

navázat kontakt a udržet ho. Vlastně v první řadě zjistit, jestli je ten 

klient aktuálně ohroženej. Tzn. jestli se zmíní že má chuť se zabít, tak 

vlastně zjišťujeme míru akutnosti. Protože rozlišujeme sebevražedné 

myšlenky, sebevražedné tendence a započatý sebevražedný pokus. Asi je 

velký rozdíl mezi tím, když dítě mluví „pouze“ o sebevražedných 

myšlenkách, o věcech co ho napadají a věcech, které jsou naprosto 

běžné pro populaci. Jsou tam velmi časté v období dospívání myšlenky a 

představa o tom, jak to vypadá, kdybych se zabil, jak to dopadne. Jak to 

ukončit ve smyslu úniku a jak to ukončit ve smyslu ukončit trápení. Ale 

při bližším mapování a zjišťovaní pak neobjevíme konkrétní plán, takže 

to zůstane na úrovni myšlenek. Ten další postup se pak směřuje 

k prostoru pro sdílení, pro možnost využít toho prostoru pro, možnost 

ventilace. Jinak se postupuje v případě, když zjistíme, že ten člověk už 

má nějaký plán, že už započal sebevražedný pokus. Tady je rozhovor 

veden direktivně k záchraně života nebo zdraví, kde se snažíme 

oslovovat tu část člověka, která po tom životě touží a která nám volá. 

Člověk tedy volá o pomoc, takže musíme navázat na tu stránku a 

motivovat ho k tomu, aby využil ty možnosti. Jedna z možností je že 

budeme kontaktovat tu záchranou službu, která vlastně přišla člověku 

pomoct.  

 

Respondent 3 

Ten postup je skoro vždy stejný a to, že řekneme klientovi, ať přijde 

osobně. Na email odpovíme, ale dbáme na to, aby přišel osobně. A když 

by teda klient volal, tak je jasné, že mu telefon nepověsíme, ale 
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domlouváme si s ním, jestli by nechtěl přijít osobně a pokud ne, tak ho 

předáváme na linku důvěry.  

Doplňující otázka- Máte nějaké partnerské linky?  

 

Předáme kontakt na linku bezpečí a tam může zavolat a může to s nimi 

řešit. Samozřejmě oni mají také jiné vzdělání a to krizovou intervenci po 

telefonu, to my tady nemáme. Spíše bych klienta předala někomu, kdo je 

v tom více kovaný. Přímo vzdělání na toto nemám, pouze v rámci 

krizové intervence.  

 

Respondent 4 

Postup při práci s klientem je v každé formě odlišný. Při osobním 

kontaktu je kladen důraz na zajištění bezpečí klienta, stabilizaci, 

případně se uzavírají s klientem dohody o nerealizaci suic. pokusu. 

Klient je motivován k setrvání v terapii, případně jsou předány kontakty 

na Krizové centrum při FN v Brně – Bohunicích. Možností je se 

souhlasem klienta přivolat lékařskou službu první pomoci. Klient tak 

není vyloučen z rozhodovacího procesu, pracovník nepřebírá 

zodpovědnost za klienta. 

U telefonického kontaktu je hovor veden standardně dle pravidel 

telefonické krizové intervence, s respektem ke klientovi. Probíhá 

rekapitulace, ocenění, mapují se důvody a závažnost situace, sociální síť 

klienta, nabízí se jiné alternativy řešení a osobní konzultace. Je nabízen 

další telefonický kontakt. S ohledem na to, že klient má právo využívat 

naše služby anonymně, neinformujeme policii. Avšak v případě, že 

známe osobní údaje o klientovi a situaci vyhodnotíme jako život 

ohrožující, kontaktujeme policii, případně RZS. 

U emailů se postupuje dle pravidel v rámci této formy poradenství. 

Klient je oceněn za vyhledání odborné pomoci, probíhá rekapitulace 

zaslaného emailu, následuje samotná intervence. Ta obsahuje i 
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doporučení a kontakty na odborníky, non stop telefonické linky, krizová 

centra v lokalitě, pokud klient uvádí bydliště. 

 

Respondent 5 

Spíš mi přijde, že je to rozdílné podle metod krizové intervence. Obvykle 

se postupuje tak, že se zjišťuje, jak často klienta suicidální téma napadá 

jako řešení, jestli má plán, jak ten plán vypadá, jestli má prostředky, 

jestli je rozhodnutý, kdy suic ralizovat, co by mělo suic přinést, jestli má 

za sebou nějaké suicidální pokusy, jak dopadly a jestli je klient rád, že 

byl zachráněn. Stejně tak se věnujeme tomu, jestli je něco, co klienta 

může zastavit, jak by to bylo se suicidálním klientem, kdyby se situace 

zhoršila. Poměrně obvyklým je uzavírání antisuicidálího kontaktu, ale 

ten já používám jako základ  a spíše pak s klienty promýšlím, co můžou 

dělat, pokud začnou znovu myslet na suic a pokud mají chuť jej 

realizovat. Do jistné míry spolupracujeme také s rodiči na "hlídání" 

dospívajících v rizikových situacíh (např. klient mluví o tom, že si 

nejvíce chce ublížit večer, ta se domlouváme na tom, že na něj budou v 

tomto čase dohlížet blízcí). A třeba to vymýšlení postupů, co dělat je 

jiné, pokud s klientem mluvíme po telefonu a pokud s ním mluvíme tváří 

v tvář (tam lze postupy psát na kartičky, klienti si je mohou odnést s 

sebou). Někdy se také v kontaktu face to face pracuje s pískovištěm, 

kartami, s kreslením z praktickými nácviky, které pracovník reflektuje a 

to je něco, co po telefonu lze spíše těžko, či vůbec. U telefonu je nutné se 

také více doptávat na aktuální stav (jestli není klient pořezaný, jestli 

nemá s sebou prášky) - což je při kontaktu face to face více patrné a 

zřejmé. 

Stejně tak v případě, že je nutné zajistit hospitalizaci, je to mírně 

jednodušší (pokud s tím klient souhlasí), když konzultace probíhá tváří v 

tvář. 

Myslím si, že je větší rozdíl v tom, jestli krizovou intervenci poskytuje 

člověk, který se o téma suicidia jako takového zajímá. V odborné 
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literatuře je totiž z hlediska posouzení míry ohrožení nástrojů mnohem 

více (např. se také zjišťuje rodinná zkušenost se sebevražednými 

tendencemi - jestli se někdo z rodiny zabil, či se o to pokusil; jestli 

někdo z kamarádů...) 

 

Respondent 6 

Jelikož se jedná o klienty, kteří se k nám pokaždé dostali skrze rodiče, je 

zapotřebí věnovat dostatek prostoru na budování vztahu a důvěry. Po 

úvodní dohodě s klientem, že si neublíží, že v případě nutkavé potřeby 

přijde, kontaktuje jinou pomoc se věnujeme obecnějším tématům, která 

však s důvodem sebepoškozování souvisí, postupně přecházíme na 

mapování situace konkrétního činu a hledáme řešení.  

 

Respondent 7  

Ano, důležité je navázat kontakt tak, aby dospívající přišel na osobní 

setkání. Psaný kontakt jen v omezené míře, krátké jasné věty a sdělení, 

podpora ve smyslu " ano teď je zle, zkusme to přežít a dát si šanci, aby 

mohlo být lépe". Velmi malé kroky, oddálení suic.aktu, podpora a 

ocenění za každý drobný krok. Ocenění musí být autentické, uvěřitelné, 

pak je zásadním nástrojem. Podpora vlastní životní síly dospívajícího, 

důvěra v něj.. Přijetí kl.s jeho individualitou. Přijetí aktuální situace, 

nic nemalovat na růžovo, zůstat s kl.v jeho těžkostech, neleknout se a 

důvěřovat v sílu života. Dospívající musí cítit, že si ho vážíme a jeho 

boji s krizovou situací fandíme, že mu věříme. V osobním setkání vedle 

již zmíněného používám také informace o vývojovém období, o rolích v 

rodině, o fungování psychiky, emocí..jsou chyří a dobře vysvětlené 

psychologii rozumí. Normalizace emocí a reakcí, ale s důrazem na 

jejich osobní jedinečnost. 

 

Respondent 8 

Důležité je nesoudit, nevnucovat vlastní názor, ale dát naopak 

pochopení pro tyto myšlenky. Zároveň zdůraznit absolutnost a 

konečnost takového řešení a náš postoj, že jsme na straně života a 
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nabízet prostor k hledání jiných řešení. 

 

Významová kategorie: Specifika sebevražedných myšlenek 

 Otázka č. 12 

Máte školení na suicidální klienty? Jsou tato školení rozdílná pro 

různé komunikační prostředky? 

 Odpovědi participantů 

Respondent 1 

Vlastně je to v rámci tý krizový intervence na to streetworku. Na tom 

chatu tak tam máme, ted už všichni, alespoň základní krizovou 

intervenci. Tady na klubu 2 z 5. Není to vlastně nic moc speciálního. 

Třeba ta komplexní krizová intervence, tomu věnuje část času. 

V tý komplexní krizový intervenci, tak tam vlastně je to jak face to face 

tak telefonickou formou. Po chatu se nejede, to nikdo, nebo spíše 

málokdo to dělá. Vím, že na to třeba dělá školení linka důvěry nebo 

bezpečí teda, která dělá školení speciálně na chat.  

Respondent 2 

Probíhá to vlastně v úvodním školení, který trvá 150 hodin. V rámci 

telefonického výcviku krizové intervence, kde je na blok sebevražd 

vyhrazený speciální čas. Tedy všichni naši pracovníci tento kurz mají.  

 

Respondent 3 Otázka nepoložena- odpověď v otázce č. 4 

Respondent 4 

Většina pracovníků v našem centru má výcvik v krizové intervenci, který 

je základem pro práci se suicidálními klienty, avšak není zaměřen pouze 

na tuto cílovou skupinu. Někteří kolegové mají dokončený 

psychoterapeutický výcvik, u dalších výcvik probíhá. Zvláštní školení 

pro tuto skupinu klientů cíleně neabsolvujeme. 

Přímá práce se suicidálními klienty se řídí pravidly zvolené formy 

komunikace klientem. 

 

Respondent 5 
My speciální školení nemáme. Máme v metodice ke krizové intervenci 

nástroj, kterým se posuzuje míra ohrožení klienta suicidálními ideacemi 
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a tendencemi a podle toho je naznačen základní postup. 

Respondent 6 

Pracovnice KC mají výcvik v krizové intervenci (osobní, telefonická), 

kde je tomuto tématu věnována pozornost. Dále absolvovaly výcvik v 

chatové krizové intervenci, kde je tomuto tématu poskytnut též velký 

prostor, neboť se jedná o nejčastější řešené téma na chatu. Základy 

práce jsou dle mého pohledu velmi podobné, avšak na chatu je 

zapotřebí respektovat specifika psané komunikace (krátké zprávy, 

dotazování se po přítomnosti nástroje, kterým je možné si ublížit, 

dohoda s klientem o odstranění těchto věcí z dosahu, snaha navázat ho 

na odbornou pomoc či ho udržet v kontaktu s námi aj.).  

 

Respondent 7  

Speciální školení ne, patřím do generace zakládajících krizovou pomoc 

v ČR. Obecně nás učili KI kolegové z Holandska. Mnoho jsem se 

naučila od PhDr. Zdeňka Riegra, rodinného terapeuta, a dalších kolegů 

z počátku RIAPSu (Vančura, Lucká, Vyhnálková, Havrdová...) 

Respondent 8 

Součást TKI a dalších kurzů, Nemyslím si, nepamatuji si, že by byl 

rozdíl telefon/ chat/ e-mail. Jen je rozdíl v práci, s čím se dá pracovat. 
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Příloha D: Významová kategorie- Klady a zápory v oblasti krizové 
pomoci 
 

Významová kategorie: Klady a zápory v oblasti krizové pomoci 

 Otázka č. 4 

Vidíte nějaká omezení či mezery v práci se sebevražedným klientem? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

Ano, co se týče v nízkoprahovém klubu, tak tam si myslím, že je omezení 

prostorový. Vlastně, kdybychom měli více než jednoho krizového 

klienta, tak nemáme více místností, aby se s ním dalo být individuálně. 

Máme kontaktní místnost plus prostor klubu. Myslím si, že tyto věci je 

fajn udělat v soukromí, takže to vnímám jako omezení. Dalším omezení, 

které já vnímám je, že ne všichni kolegové teda mají krizovou intervenci 

jako školení. Na tom chatu, tak tam vidím jako omezení to, že v jednu 

chvíli je tam jeden pracovník, takže krizově se nedají obsloužit více jak 

dva lidi. Tam je to trochu lepší, že se tam dají obsloužit dva klienti 

najednou, ale tři už prostě nejdou.  

 

Respondent 

2 

My chceme dál reagovat na ten trend psané formy komunikace, 

internetu, nebo že si ty děti sami vyhledávají informace na internetu. 

Takže v tom se chceme dál nějak nějak rozvíjet. Posilovat právě chat, 

mít tam více chatovacích místností, dbát na to, abychom měli dostatek 

pracovníků na emailové poradně. Protože tam žádný filtr na ten příjem 

dotazů není. Jsme letos byli postaveni i před otázku prudkého navýšení 

kontaktu na emailové poradně, kde jsme pak museli reagovat ihned. Tím 

pádem jsme museli nějaký kolegy rychle proškolit, aby měl kdo 

odpovídat. To téma srozumitelnosti našich stránek nebo veřejných 

odpovědí vlastně těch dětí, pokud si to dítě teda hledá nějaké informace 

k těm potížím, které ho trápí, tak si vlastně může přečíst naše odpovědi 

na dotazy a to už přináší úlevu, že není samo. Takovéto strategické 
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oblasti na lince bezpečí vidíme. 

 

Respondent 

3 

Já si myslím, že momentálně ti mladí si to řeknou mezi s sebou. Mám 

v plánu něco vylepšit na sobě, což se zrovna týká toho sebepoškozování. 

S vedoucí jsem to nedávno řešila, že bych si udělala nějaký kurz, kde 

bych se více na to zaměřila. Myslím si, že by tu měl být někdo, kdo to 

více ovládá, alespoň jeden z nás z kolegů.  

 

 

Respondent 

4 

Systém poskytování služeb a formy se vyvíjí v čase. V minulosti jsme 

chatové poradenství nabízeli, nicméně bylo stále méně využívané. 

S ohledem na metodické porady a průběžnou reflexi naší práce jsme 

schopni zavádět změny ve formách poskytované sociální služby. 

 

Respondent 

5 

Vnímám jistý prostor pro zlepšení jak v rámci naší organizace, tak 

celkově. K tomu celkovému možnému posunu, to berte asi spíš jako 

odhad, protože nemám data, na základě kterých bych mohl tvrdit, že to 

tak skutečně je. Takže u nás v organizaci bych vnímal jako vhodné 

rozšířit provoz služeb krizové intervence / pomoci nad hodiny, které 

poskytujeme. Přeci jen nejsme v tomto ohledu klasické krizově 

intervenční centrum, protože nemáme non-stop provoz. Také bych za 

sebe uvítal zvýšení terénně poskytovaných služeb a to nejen pro Prahu, 

ale také pro Říčany a okolí.  

Stejně tak by mi přišlo dobré více rozpracovat a nějak aplikovat 

krizovou intervenci ve školách. U terénní formy je to u nás zatím tak, že 

se jezdí za klienty jen na jejich vyžádání a nejezdí se např. k akutně 

suicidálním klientům, které detekuje rychlá záchranná služba, nebo 

PČR, tak jak tomu bývalo dříve např. u organizace RIAPS v Praze, kteří 

tehdy před lety za klienty vyjížděli např. na most, pokud se chtěli zabít. 

Také bych uvítal větší rozšíření povědomí o službách, zvýšit spolupráci 
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se školami a zařízeními / organizacemi, které pracují s dětmi. Celkově 

by mi přišlo fajn, kdyby se rozšířilo množství organizací, které krizovou 

pomoc dětem nabízejí. Bylo by dobré, kdyby tyto centra měla 

domluvenou spolupráci s lékaři (psychiatr, gynekolog) a navázanější 

spolupráci s OSPOD. Stejně tak by mi přišlo dobré, kdyby bylo 

snadnější přecházet z krizové intervence do terapie. V současné době je 

to, dle mého, často tak, že dětští klienti z krizové intervence mohou 

přecházet buď do placených psychoterapeutických služeb, což si ne 

všechny rodiny mohou dovolit a nebo ke klinickým psychologům 

(hrazeni ze zdravotního pojištění), kde je ale dlouhá čekací lhůta.  

 

Respondent 

6 

V osobním kontaktu se jedná především o stigma, které se nese s 

pracovištěm. Nacházíme se na malém městě, což situaci určitě také 

nepřidá. Přicházející často neví, co mohou očekávat, nevěří, že by se 

jim dokázalo pomoci. Z počátku jsou tedy velmi skeptičtí. Po osobní 

zkušenosti se však vrací. Jde tedy překonat onu první bariéru – stud, 

nevědomost aj.  

Co se týká online komunikace, vysvětlujeme si jeho omezení viditelností 

tel. čísla, jména aj. I přesto, že na něj žáci v rámci besed reagují velmi 

kladně, odezva je poté menší, než jsme předpokládali. Věřím však, že 

chatová forma je pro tuto cílovou skupinu velmi blízká. O tom zajisté 

svědčí i vytíženost portálů jako www.elinka.iporadna.cz.  

 

Respondent 

7  

Mám moc dobrou zkušenost z doby, kdy jsem pracovala v KC RIAPS. 

Měli jsme skupinu pro dospívající, bylo to pro ně moc dobré. V 

současné době o takové skupině nevím, poslala bych je tam často.   

 

Respondent 

8 

Možnost chatu v širších hodinách například. Obecně chybí pro děti 

možnost krizového pobytu a vůbec psychologických služeb, které by 
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mohlo využít z vlastního rozhodnutí a anonymně. To je za mě asi 

největší problém. Pokud jste na telefonu, tak ještě můžete předstírat, že 

nevíte, že se jedná o dítě a domluvíte mu psychologickou pomoc. 

Protože ne vždycky si chce zařídit povolení rodičů na to, že jo. No ale 

pokud se jedná o osobní kontakt, tak tam už je jasné, zda je to mladistvý. 

Tak ho můžete požádat, aby si došel na OSPOD a doufat, že chytne 

někoho dobrého, kdo mu pomůže.  

 

Významová kategorie: Klady a zápory v oblasti krizové pomoci 

 Otázka č. 13 

Vidíte nějaké výhody a pozitiva v této oblasti? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

Nevidím úplně, že by byl v něčem veliký posun. Já si myslím, že 

obrovský posun by byla ta dostupná psychiatrická péče bez souhlasu 

rodičů, ale to zatím proste není. Spíše za tu dobu se to naopak 

přitvrdilo, že musí být souhlas obou rodičů. Takže v tom nevidím úplné 

zlepšení. Přijde mi fajn, že vidím, že se o tom mluví, nebo to je možná 

tím jak to dělám jako dýl a bavím se s lidma, co to dělají také déle. 

 

Respondent 

2 

Otázka nepoložena 

Respondent 

3 

Myslím si, že tam kampaň, co jsme měli, měla docela dobrej ohlas. 

Myslím si, že se to docela povedlo. Byly to vlastně fotky všech věkových 

kategorií, mužůi žen. S tím, že tam vždy bylo nějaké motto k tomu. 

Vyznačovalo to, že všechny skupiny mají dveře k nám otevřený, jak 

mladý, starý, senioři atd.. Pociťuji z toho, že sem chodí více klientů.  

 

Respondent 

4 

Otázka nepoložena 

Respondent Nejsem si úplně jist, jestli nějaké zlepšení vnímám. Asi jako 
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5 nejzásadnější mi přijde rozjetí projektu Včasná pomoc dětem, kterou 

realizuje NROS a jejímž cílem je vytvoření zastřešující organizace, ve 

které by byly sdruženy organizace, které poskytují krizově intervenční 

služby dětem a dospívajícím. Domnívám se, že by to mělo zlepšit 

vzájemnou provázanost organizací a také případně zlepšit vyjednávací 

pozici za tuto službu jako takovou směrem k případným donorům a 

zákonodárcům 

Respondent 

6 

KC v Prachaticích si prošlo v roce 2017 celkovou obměnou týmu. 

Odkazuji se opět na velikost města, ale právě ono dosti souvisí s novým 

budováním jména a svého místa. KC se v posledním půlroce setkává s 

větší poptávkou nezletilých po službě.  

 

Respondent 

7  

Otázka nepoložena 

Respondent 

8 

Ani moc ne.  

Významová kategorie: Klady a zápory v oblasti krizové pomoci 

 Otázka č. 14 

Doplňující otázka- Jak postupujete, pokud adolescent řeší 

sebevražedné myšlenky, a vy víte, že je třeba psychologická pomoc, 

ale adolescent se bojí či nemůže sehnat souhlas od rodičů? 

Odpovědi participantů 

Respondent 

1 

Tak tohle je celkově limitující, při práci s lidma pod 18 let, ať už e jedná 

o sebevražedný sklony nebo sebepoškozování, což si myslím, že má k 

sobě hodně blízko, tak je pomoc hodně omezená. Tam se fakt jako 

krizově musí opečovat v tu chvíli, ale jako nějaká následná pomoc.  

My když jsme tady měli klienta, zrovna ten z tý ulice. Přišel s tím, že 

když se bude muset vrátit domů, tak si ublíží. Podle toho jak o tom 

mluvil, tak to bylo dost velké podezření na to, že by si opravdu mohl 

ubížit. Byl doma týraný. V tu chvíli my už jsme postupovali tak, že jsme 

kontaktovali policii a OSPOD. Vlastně jsme to předali jim. Bylo to 
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jednodušší v tom, že to bylo face to face a tomu klientovi jsme to 

vysvětlili, řekli jsme mu jaký jsou možnosti, on s nima souhlasil. Pak dál 

jsme mu zajistili krizové ubytování, takže vlastně pak když přijel ten 

OSPOD s policii, tak jsme to jenom tak pěkně zkombinovali a vlastně 

hned si to přebral OSPOD. Na tom chatu je to pak samozřejmě horší, 

protože tam není moc co jiného jim nabídnout. Můžeme jim říct, ano 

dojdi na OSPOD, nebo to nahlaš na policii, nebo se svěř někomu jinému 

dospělému. Nějaké takovéhle věci, ale že by jsme mohli odkázat na 

psychologickou pomoc v tuto chvíli bez souhlasů rodiču...  

 

Respondent 

2 

Velmi záleží od toho, jestli jde o sebevraždné myšlenky, tendence, nebo 

započatý sebevražedný pokus. 

Od toho se odvíjí práce s dítětem – jestli mu nabízíme akutní ochranu a 

pomoc přímo na místě, nebo jde o sdílení a řešení důvodů 

sebevražedných myšlenek. 

 

Respondent 

3 

Otázka nepoložena 

Respondent 

4 

Podle zákona o sociálních službách ten, kdo poskytuje službu krizová 

pomoc (tedy i naše centrum) má povinnost zajistit nízkoprahovost služby 

a respektovat právo na anonymitu klienta, pokud si klient žádá. Pro nás 

tak není souhlas zákonného zástupce potřebný a naopak, byl by v 

rozporu s myšlenkou služby. Mám za to, že by mladiství službu 

vyhledávali méně ne jen v situaci, kdy se potýkají s myšlenkami na 

sebevraždu. Je zde rozdíl mezi sociálními službami a zdravotnictvím, ve 

kterém má zákonný zástupce právo na informace. Psycholog však pod 

zdravotnictvím nepracuje.  
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Pracovník je často v situaci, kdy se rozhoduje, zda upřednostní právo 

klienta na diskrétnost a mlčenlivost, nebo plnění oznamovací povinnosti 

s rizikem, že ztratí jeho důvěru (pouze u mladistvých). Vždy je potřeba 

vyhodnotit aktuální ohrožení mladistvého, zda má např. již promyšlené, 

jak se chce zabít, napsaný dopis na rozloučenou apod. To jsou indicie, 

které na závažnosti sdělení participují. V takovém případě např. 

uzavíráme s klientem dohodu o tom, že do příští konzultace suicidum 

nedokoná. Mladistvého informujeme o své povinnosti konat a 

konzultujeme s ním, koho kontaktovat (rodič, OSPOD,…). V případě, že 

stav mladistvého je skutečně vážný, přivoláme lékařskou službu první 

pomoci. 

Respondent 

5 

Otázka nepoložena 

Respondent 

6 

 Tuto situaci jsme řešili třikrát a vždy se sem nezletilý dostal v 

doprovodu rodiče, tj. získat souhlas nebyl problém. Ale pokud by taková 

věc nastala, tak řešil-li by to pracovník KC, je možno poskytovat pomoc 

i bez souhlasu rodičů a pokud by řešil náš terapeut, snažila bych se 

souhlas získat od OSPOD.  

Respondent 

7  

Otázka nepoložena 

Respondent 

8 

Otázka nepoložena- odpověď v otázce č. 4 
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9. Příloha č. 5  
 

Dotazník 

1. Jaké je Vaše pohlaví? (Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď) 

 Muž  

 Žena  

2. Jaký je Váš věk? (Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď) 

 9-11 let  

 12-15 let  

 16-19 let  

 20-22 let  

3. Setkali jste se již s pojmem " sebevražda“? (Nápověda k otázce: Vyberte jednu 

odpověď) 

 Ano  

 Ne 

4. Kde jste se s tímto pojmem setkali? (Pokud byla předchozí odpověď ANO) 

(Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí) 

 Škola  

 Domov  

 Média  

 Vrstevníci  

 Jiná... 

5. Proběhla u Vás ve škole preventivní přednáška s tématem sebevražednosti? 

(Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď)  

 Ano  

 Ne 

6. Měl/a jste někdy sebevražedné myšlenky? (Nápověda k otázce: Vyberte jednu 

odpověď) 

 Ano  

 Ne 
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7. Co Vás k takovým myšlenkám vedlo? (Pokud byla předchozí odpověď "ANO")  

8. Věděli byste kam se v danou chvíli obrátit? Jaké máte možnosti? (Odpověď 

textem)  

9. Za kým jste šel/šla tuto situaci řešit? (Odpověď textem) 

10. Využili jste někdy linku důvěry? (Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď)  

 Ano  

 Ne 

11. Jaká forma sdílení myšlenek na sebevraždu by Vám byla nejbližší? (Nápověda k 

otázce: Vyberte jednu odpověď) 

 Telefonický rozhovor  

 Chat  

 Email  

 Osobní kontakt 

12. Myslíte si, že informovanost v dané oblasti je pro Vás dostatečná? (Nápověda k 

otázce: Vyberte jednu odpověď) 

 Ano  

 Ne 

 


